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K O S M O P E I
PEAN TRZECI.

E T Y K A
LUB NAUKA I UMIEJĘTNOŚĆ ISTOTY 

TEGO ŚWIATA.

Panteon. Tom III. — W.



Jedna tylko może być św iata tego istota, Stąd Etyka, bę
dąc istoty tej nauką, nie je s t, jako dwie jej kosmopeiczne siostry 
i poprzednice, Stereognostyka i M ortozyka, ogolną wielu nauk  n a
zwą, lecz istnieje sama dla siebie i występuje jako odrębna umie
jętność.



CXIX.

P ozyskanie, orzeczenie i podział rzeczy.

Jest sie tutaj jeszcze na piersiach nauk i umiejętności 
odnoszących się do tego świata, — i ani nawet tutaj niewy 
leża się za nieskończoną, mnogie bezmiary ogarniającą wszech 

mcę Bożego stworzenia. Przejrzało się już dwa rozległe nau 
kowych gór łańcuchy, t. j. całokształt nauk treści i całoksztal 
nauk formy,  ̂ lub Stereognostykę i Morfózykę. Co to za ol 
bizymie, i jak w słońca obfite, dwa umiejętności nieba 
Ale kosmopeja nie kończy się jeszcze. Okrom dwu tych wiel 
ach umiejętnych światów, ma się śjmaHtrzeęi, obu światÓY 
tych czubał święty i najgórniejsze niebios, oraz Boga samem 
podnoże. %

Zna się̂  niesłychane bogactwo nauk treści, lub Stereogno 
styki, bo zwiedziło się już wszystkie krainy Empiryi, składa
jące się z przyrodzonych, lekarskich i prawniczych, lub wogóh 
z realnych nauk; -  bo poznało się górne Spekulacyi dziel- 
nice, t. j. metafizyczne i antropologiczne, lub w ogóle iclealnt 
nauki; bo przewędrowało się hesperyjskie ogrody żywota, 
ub laje Humanistyki, zatrzymując się przy każdej ich kwieci- 

se j grzędzie, to przy Socyalistyce, to przy Polityce, to przy 
is oryi, z tak mnogiemi tejże elizejskich pól i gajów cza- 

iami ’ sł°wem, na każej nauce rzeczywistych przystajni. I udało



się nam wyjśdź wreszcie za krańce tego nieprzeczerpanego, 
gwieździstego samej treści wszechświatowej nieba!

Również zna się twórcze i wszechmocne, aE m piry i, Spe- 
kulacyi i Humanistyce odpowiednie, trzy n ® *  
trzy kraje Morfozyki,t. j. Matematykę, Logikę i Estetykę.

Długa, arcydługa była jazda po dziedzinie nauk, odno- 
noszących rfę do teyomm, - d ł u g a ,  bo, jako ten św,a 
sam który jest bez granic, nieskończona. Czyli dotaiło się 
1uż do jej kresu? Jeszcze nie! Zwiedziło się dopiero dwie 
ogromne niebios tych połowice, t. j. nauki treści i nauki for

m y  lecz niewidziało się jeszcze środkowego ich powiatu, naj
ciekawszego i najbardziej tajemniczego ich bugaju, który, na- 
kształt ostatniego i wierzchołkowego kamienia Piram idy,^w ią
zuje wszystkie te umiejętne granity i marmury w jednę Całosc, 
a iest ich ogniskiem, rdzeniem i duszą. Słowem niewidziało się 
umiejętności najważniejszej, umiejętności trzeciego rzędu i naj
wyższej kosmopeicznój potęgi, lub umiejętności i s t o t } .

Nie dosyć znać treść. Treść bez istoty miazga czcza, para 
rozlotna mgła! Nie dosyć także znać Forma bez

isT oti widmo, ułuda, mara. i płacą wiele, ale
jedynie obok istoty i opierając się na istocie Tak wszędy, tak 
i tu taj, istoto grunt. Potrzeba więc nareszcie zwrocie uwagę 
na tę istotę i kusić się o zapoznanie się z mą blizsze.

Treść sama, puste oderwanie. sama podobnież.
Dopiero istota nadaje treści i formie rzeczywistość Jeżeli
drzewo nauk dotyclimiastowego stanowiska niema należeć c 
marnych mrzonek, a istnieć li w mózgu szkolnym; jeżeli ma 
być rzeczywistością; to zagadnąć tu  potrzeba! „Co jes wszy
stkich nauk, które się dotąd poznało, a nienn i świata teg

istotą? “ .

T r e ś ć  i forma, to Prawda, w dwie czynnice swoje, w dwa 
biegunowe krańce rozłożona, na dwa połcie anatomicznym 
A n a l i z y  nożem rozpłatana. To, nie lecz Jak
ciało i dusza w człowieku, tak dwójca ta  naukowa me jest



ostateczny kres. Gdzie dwójca, tam jeszcze znikome przeciwy, 
antynomie, wojna lecz nic wiekuistego; — tam Jan- zewnętrzny 
i wewnętrzny, ale nie Byt tameczny i żywy, podstatę Jawów 
tych sprawujący. Dopiero w Trójcy pojednanie, rzeczywistość 
i pełnia. Otóż istota, obok treści i formy postawiona, 
kształtuje przedmiot w Trójcę, a tern samem w żywą i rze
telną Prawdę. Skoro są nauki treści i nauki formy; więc mu
szą być również navJjTJsioty. Jeżeli jest istota na dnie tego 
świata; to musi być i na dnie odnoszących się doń nauk. 
Jak świat istoty, tak i umiejętności drzewo bez nauki istoty 
byłyby bez rdzenia, bez pierwiastku i celu, a istniećby nie 
mogły.

Wiele jest nauk treści, — mało nauk formy, — lecz je
szcze mniej nauk istoty. Nauki istoty stanowią właściwie je- 
dnę tylko umiejętność. Czemu? Treść i forma jest rozliczna, 
ale istota ukazuje się wszędy i we wszystkiem ta sama. Świa
tów ma się nieskończoną moc, ale Bóg jest tylko jeden.

Z rozwinionej właśnie osnowy znać, iż są nauki istoty, 
a sporządzają w Kosmopei jednę i jedyną, końcową umieję
tność , która dwa długie nauk łańcuchy zepnie i ułoży w je
den łańcuch, w koło, w kulę, lub udzielną i ustrojną Całość. 
Odkryć tę umiejętność i zapoznać się z nią bliżej, oto zada
nie nasze w tej chwili!

*  X

CoJw ia ta  tego istota? Jeżeli podoła się rozwiązać to za
gadnienie, będzie się zarazem wiedziało, do czego odnosi się
i co ma za przedmiot umiejętność istoty, o którą nam tu idzie.

Po długiej drabinie, ze szczebla na szczebel i co krok wy
żej szło się dotąd przy odsłanianiu ogromnego wszech nauk 
i umiejętności drzewa. Estetyka, na miejscu tern, jest szcze
bel najgórniejszy. Stańmy więc na szczeblu Estetyki i pojrzyj-



my na okół, a prędzej może, niż innym sposobem, dopatrzy
my się tego, co szlakujemy!

Estetyka godzi, jako już zna się , ciągle, s ta le , niezmor
dowanie za istotą; uchwycą ją  nawet po m istrzowsku, ale 
utrzym ać jej jeszcze nie umie. Ma cos z tamtego świata, lecz 
przetwarza to natychm iast w cos ze świata tego. Chce Bożo- 
ści, a daje li człowieczość! Zgoła Bóg jej jest antropomorfi- 
czny, do wielkiego króla podobny. Łowi ideę. nieskończoną 
i wiekuistą w sobie; lecz w tejże chwili zam ieniają , skutkiem 
potrzebnego sobie wcielenia i obrazowania, w ideał, który 
kształtuje ideę w jakowąś postać, jest tedy zawsze coś ogra
niczonego, coś czasowego. Jej niebo, przeniesione gdzieś za 
gwiazdy, jest li terra ignota, jakiś daleki św iat; a jej istota, 
dobrze nawet pojęta, staje się pozorem, m arą , nieistotą. P ra
wda tu  przeobraża się w piękność, piękność zaś w Osobę pe
w ną, w bohatera lub bohaterkę, w kochanka lub kochankę. 
A rtysta nie pojmuje nawet Boga inaczej, jak  w oku ładnej 
kobiety! Nieprzeczy się bynajmniej, jak  każdy widzi, tego, 
w poprzedzającym już ustępie szerzej roztoczonego rzeczy este
tycznej w ypadku, lecz przypomina się o nim i podnosi się go 
tu  umyślnie. Czemu? Jest w Estetyce szczęśliwe ujecie istoty 
rzeczy, lecz zarazem nieszczęśliwe jej przedstawianie. Usuń
my zatem na bok estetyczne to istoty przedstawianie, a poj- 
rzyjmy ostro na estetyczne istoty ujęcie! To odsłoni nam istotę 
świata tego w ogóle.

Czyli sztukmistrzowi chodzi o kam ień, b ronz , drzewo, 
na których pewną postać z niebios umu stvojego ma przedsta
wić , lub też o rysy, formę i charakter tej postaci ? Oczywista, 
że nie o pierwsze, ale o drugie. Malarzowi mniejsza o to, 
na czem maluje; ale nieobojętna mu wcale, co i jak  maluje. 
Podobnież gędźbiarzowi tylko coś podrzędnego naczynie do 
grania; ale mu główna, co i jako się gra. To samo co 
do joty waży i o innych artystach. O cóż więc idzie wszela
kiemu mistrzowi sztuki, co zowie się mu Pięknością, Prawdą,



Istotą? Nic innego, tylko Osobistość wielka, lub święta? — 
tylko Bożoobrazowość, pewnym charakterem wiekuistym, pe- 
wnemi doskonałości najwyższej rysami oznaczona i w miarę 
niebiańskiej swej natury działająca; słowem tylko Jażniowość. 
Ona mu grunt personi/ikacyi wszystkiego.

Tak! Nie tylko w Estetyce, ale i w rzeczywistości samej, 
istotą świata tego jest Osobistość. Bożo-obrazowość, Jaźnio
wość! Pojrzyjmy we wszechnicę rzeczy! Przyrodzenie, to Oso
bistość, która, wyszedłszy z siebie, przeobraziła się w nieosobi- 
stość; — to Bożo-obrazowość, odpadła od samej która siebie; 
lub Jaźniowość, która dysze, mruczy i jęczy w niejaźni, 
a żąda stać się przy końcu rozwoju swego przeświadczeniem 
i wolną wolą, lub jaźnią. — Również Duch, by też i bez
względny, to w myśl, w ideę, lub tylko w siłę rozwiązana 
Osobistość, która, jak wyjechała z jaźni Bożej, tak godzi 
i zawraca do jaźni ludzkiej. Stąd duch bezwzględny, będąc 
sam li wielką Podmiotowością, potrzebuje i szuka Kmiotu. 
Bezeń braknie mu świadomości samego siebie. — Na początku 
jest Osobistość Boża, na końcu Osobistość ludzka, a w środku 
to cielesna, to duszna nieosobistość rzeczy, która, jak okazuje 
to już sama jej nazwa, jest w gruncie i na dnie także osobi
stością, lubo przeczącą, ujemną, od siebie samej odpadłą. Bóg 
Alfa, a człowiek Omega wszechświata. Ja Boże i człowiecze 
rdzeń, serce całego istnienia. Bożo-obrazowość wszech bytu 
pierwiastek i cel, a Jaźniowość rzetelna rzeczy istota. — Cóż 
stąd? Umiejętność istoty, o którą tu idzie, ma zatem za przed
miot, nie co innego, tylko Osobistość, Bożo-obrazowość Ja
żniowoś ć.

*
*  *

Ułowiło się wreszcie istotę tego świata, lecz nietknęło się 
jeszcze właściwego przedmiotu, którego się szuka. Osobistość, 
Bożo-obrazowość, Jaźniowość, chociaż są istotą tego świata, 
przynależą same do Boga i tamtego świata, który jest we



świecie tym utajony, zakryty, do odsłonienia trudny, lub achre- 
matyczny, transcedent$ny. Przedmiot z tamtego świata nie- 
może być przedmiotem żadnej z nauk, odnoszących się li do 
tego świata. On, nie rzecz Kosmopei! Istota, właśnie znale
ziona przeto powinna się ukształtować jakoś inaczej; powinna 
się jeszcze jakoś ututecznić i zziemszczyć, jeżeli ma tutaj przy
dać się na co.

Jak  wyczynia się we świecie tym z tamtego świata po
chodząca Osobistość, Bożo-obrazowość, Jaźniowość? Nie ina
czej, tylko przez niebiańskie myśli, uczucia i czyny, lub przez 
tak zwane cnoty, które tkwią w niebie, a wyrastają i kwi
tną tak pięknie na ziemi, —• które należą do człowieka, je
dnoczącego w sobie niebo z ziemią. Jaźń sama jest transcen
dentalna , u tajona, niewidoma; ale wyjaw je j  w cnotach zostaje 
jawny i widomy. Komu zrobiło się dobrodziejstwo, ten widzi 
cnotę. Komu uratowało się życie, ten błogosławi cnotę. Jaźń 
sama jest z tamtego, lecz cnota z tego świata. — Co tedy 
istota tego świata w toświatowej postaci i na piersiach nauk, 
odnoszących się do tego świata? Nie co innego, tylko Jaźnio
wość w cnotach odsłoniona, lub Moralność. A jak zowie się 
umiejętność o moralności czyniąca? Etyka. — Cóż ztąd? Etyka, 
to umiejętność istoty, której się szukało, stolica środkowa 
nauk, odnoszących się do tego świata, dno, jądro i serce, 
szczyt najgórniejszy wszystkich dotychmiastowych Encyklopedyi 
dzielnic!

Trzymając silnie za pozyskany właśnie poszukiwania na
szego wypadek, i żądając sprawdzić go a posteriori, pojrzyjmy 
na przewędrowane już naukowe powiaty, odnoszące się do 
świata tego, szlakujmy, ażali on w nich okaże się prawdą, 
Jeżeli moralność stanowi świata tego istotę, to musi tkwić 
we wszystkich kosmopeicznych naukach, jako ostateczny ich 
grunt i cel.

E tyka, gdy sięgnie się aż do filozoficznej głębi pojęć, 
ukazuje się istotot wszystkiej Empiryi. Na dnie Przyrodzenia,



lub niejaźniowości, jest jaźniowość, nieświadoma siebie, a ma
jąca za ognisko i przeświadczenie swoje Ja Boże, oraz Ja 
ludzkie, Ojca i Syna. Stąd mówi Pismo bardzo prawdziwie, 
iż wszelakie stworzenie ciąży ku Bogu, a tęskni za dziatc- 
czeństwem Bożem, za człowiekiem, lub za przeświadczeniem 
i cnotą, za ducha i moralności pierwiastkiem. Gdy zaś Adam 
i Ewa upadli, całe Przyrodzenie, jak naucza Pismo, zciemniało, 
bo człowiek jest jego słońce i kwiecie najpiękniejsze, a moral
ność jego istota. — Zgoła nauki lekarskie niosą świadectwo 
przedmiotowi naszemu. Przy Patalogii występuje pytanie: co 
choroba'! Dało się mnóstwo odpowiedzi na to, lecz żadna z nich 
nietknęła istoty rzeczy. Dopiero teraz i na tern miejscu dać 
można głębsze zadania tego rozwiązanie. Co choroba? Upa
dek moralny. Gdy człowiek upada moralnie, cierpi w skutek 
tego i ciało i dusza. Ciało się rozstraja, bo nie jest już wię
cej czystego anioła z niebios i Boga mieszkaniem; dusza cie
mnieje, bo przestaje być światłości Bożej wyrazem. A jaźń, 
on transcendentny ciała i duszy grunt, cierpi najmocniej, 
albowiem, choć nieśmiertelna, poddała się śmierci; choć w niej 
byt, zrobiła się nicestwem! Boleść stąd wynikającą oznaczają 
wyrzuty sumienia, co działa szkodliwie na ciało i duszę. Jak 
grzech, tak i choroba jest właściwie u ludzi. Zwierzęta i rze
czy nie chorują, a jeżeli chorują, to tylko w skutek winy 
kierującego niemi człowieka. Wiemy teraz, co choroba. A co 
zdrowie! Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, lekarze i niele- 
kaize, 0110 moralności — Do Empiryi należy Prawnictwo.
I tutaj Etyka wyświęca się jako istota. Nie prawo pisane, 
ale prawo istne i żywe, lub sumienie zasada sprawiedliwości 
główna.u Co to znaczy ? Oto, że moralność jest prawa istotą. 
Uznano też to już dosyć ogólnie, zaprowadzając Sądy Przijsię- 
U tych, na sumienie sędziów ugruntowane.

Etyka jest także istotą Spekulacyi. Duch bezwzględny 
niema pokoju, aż utworzy człowieka i uogniskuje w nim prze
świadczenie dla siebie, t. j. aż pozna, że moralność najwyższe 
jego zadanie. Aa co się mi przyda cała mądrość Kanta i Hegla,



jeżeli mi brak cnoty? W końcu końców cnota, to mądrość 
najwyższa. Spinoza, nazywając umiejętny system swój Etyką, 
znał dobrze, iż moralność wszech Spekulacyi grunt, — My
śląc o moralności, t. j. nie o tern, jako coś je s t, lecz o tem, 
jako coś być powinno, poczyna się myśleć a priori, lub speku
lacyjnie. — Um, ojciec ideałów, idzie przed umysłem, ojcem 
idei. W ideale tkwi tak idea, jak w żołędzi dąb. Ideał, to 
idea w pierwocie jeszcze cielesnem. Etyka zatem , wystawia
jąc Ideał doskonałości moralnej, ubija drogę do Metafizyki, 
zajmującej się czystą i nieskończoną ideą. Nie dość! Etyka 
na polach tych, nie jedynie Alfa, lecz także Omega. Speku- 
lacya Hegla np. staje się spekulacyą Kremera, w której osta
tni szczebel rozwoju ducha bezwzględnego jest Bóg i człowiek 
osobisty, lub Cnota żywa.

Że Humanistyki całej istotą jest E tyka, to najłacniejsza 
do okazania. Cóż bowiem najwyższy Socyalistyki, Polityki 
i Historyi cel! jeżeli nie Królestwo Boże na ziemi, t j. uza- 
cnienie rodu ludzkiego, lub Moralność?

I na dnie Morfozyki dysze Etyka. Matematyka odnosi 
się do Przyrodzenia, a Loika do ducha. Czy przyrodzenia 
i ducha ostatecznym wyrazem nie jest człowiek a z nim mo
ralność? Czyli coś niemoralnego m o ż e  być matematycznie i lo- 
icznie prawdziwe? A Estetyka, która Piękności niepojmuje bez 
cnoty! Ona, to już Etyka, a to jawna, widna, dotykalna!

Słowem, moralność jest świata tego, a Etyka  odnoszących 
się doń umiejętności istotą. Etyka przeto ze wszech stron 
ukazuje się umiejętością istoty, a rozległego nauk tych poczetu 
pierwiastkiem i kresem. Jako w istocie treść i forma w ogóle,
tak też w Etyce kojarzą się wszystkie nauki treści i nauki
formy, Etyka węzeł tu ostatni i końcowe łańcucha ogniwo.
Ona też Kosmopei Pean trzeci.
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W górne, słoneczne, iście niebiańskie kręgi podlatuje tu- 
taj przedmiot nasz. Po Estetyce Etykal Obaczmy, jak wyniosłe 
wyrazów tych znaczenie!

Estetyka szuka wieczności. Ugląda ją wreszcie i wyciska 
na kamieniu, na płótnie, na papierze, na materyale czaso
wym. ̂  Szuka wieczności i zdobywa ją wreszcie; lecz nieumie- 
Hc .Ml utrzymać, gubi się na czasowości piersiach. To wielki 
jej niedostatek! Etyka zaś podoła już uniknąć tego błędu. 
Bierze wieczność, którą jest, jak w Estetyce, Cnota, przez 
wszystkie tejże przystajnie, Cnota, mówię, która jest Pię
knością rzetelną; — bierze wieczność i wyciska ją , nie na 
kamieniu, płótnie, papierze, na żadnym materyale czasowym, 
ale na ja ź n i ludzkiej, która jest nieśmiertelna. Tu artysta’ 
którym jest także Etyk, jako mąż czynu, przenosi wieczność 
na m atenał wieczny, a tamten świat pozyskuje piastę swą 
z tamtego świata na tym świecie. Jest się tu jeszcze na zie
mi, a przecież już w niebie i bliziutko Boga! — Estetyka kształ
tuje postać, brzmienie, lub słowo na materyale, należącym 
do tego świata. Pierwsza urabia kamień, a druga ludzką Jaźń  
na obiaz i podobieństwo Boże. Etyka, to żywa, w pierś na- 
szę przeniesiona Estetyka; a świat powinności i cnot, to naj
czcigodniejsza galerya malowideł i najwdzięczniejsza świątnica 
gędźby, teatr teatrów w wewnętrzu uzacnionego, jako Bóg 
działającego człowieka!

W Etyce materyałem, na którym wytłacza się estety
czną Piękność, jest wiekuiste Ja  żywe, Adam z niebios, czło
wiek wewnętrzny, tameczny, nieśmiertelny. Piękność podnosi 
się do potęgi wyższej i uznaje się Cnotą; podnosi się do po
tęgi najwyższej i występuje w końcu, jako Świętość, moral
nego i jedynie prawdziwego znaczenia. Sztukmistrz ociosuje 
tu , nie kamiennego Bożka, lecz samego siebie w najgłębszych 
głębinach własnej istoty, a ociosuje dłutem Bożem, w niebio
sach urobionem. Z kamienia surowego staje się, jak mówią 
wolni mularze, ogładzonym i wypolerowanym dyamentem, lub 
z syna ziemi, jak wyrażano się w starych misteryach, synem



słońca, z syna niewiasty synem dziewicy niepokalanej i Kró
lowej niebios! Tu człowiek staje się tem in actu, czem jest 
in potentia i na co go Bóg stworzył, t. j. Bożym obrazem 
i namiestnikiem! Tu chrzest z ognia i odrodzenie się wiekui
stym duchem!

Co uglądasz w Galeryi malowideł, lub na teatralnej wi
downi? Bohaterów i bohaterki różnego rodzaju; ludzi Cnoty, 
Osobistości wysoko moralne, lub Etykę, ustrojoną, w sukienki 
sztuk pięknych. Jaźń twoja ma tutaj naleść dla siebie wzór 
i przykład, a stać się tem, co ją najbardziej w dziele arty
sty cznem zachwyca, albo Arystydem, idącym na wygnanie, 
albo Sokratesem, pijącym truciznę, albo Wasyngtonem, Ko
ściuszką na szczycie wielkości moralnej i istnej.

Charaktery bohaterów w Galeryi malowideł, w muzyce, 
na teatrze; to ciągła moralności gra, ciągła cnoty z niecnotą 
i niebios z ziemią walka. Otóż walka ta niechaj przerzuci 
się ninie we wnętrze twoje! Jaźń twoja, jeżeli ją  ukształtu
jesz na wizerunek Boży, będzie równie piękna, równie bogata, 
jak Pinakoteka w Monachium, lub Opera włoska we Florencyi!

Wielki to mistrz estetyczny, co potrafił stworzyć Apol- 
lina belwederskiego na kamieniu. Ale mistrz etyczny jest je
szcze większy, bo on utworzy Apollina belwederskiego żywego, 
naprzód w sobie samym, a potem w kim innym, np. w swym, 
synu, lub uczniu! — Wielki to mistrz estetyczny, co umie 
namalować Chrystusa, lub Niebios Królowę, Bogarodzicę dzie
wicę; co umie Ideał męża i niewiasty, uświęcony wiarą, od
słonić na płótnie i stawić Ci przed cielesne oko. Ale mistrz 
etyczny jest większy, albowiem on rozbudza i wychowywa Chry
stusa w męzkiej, a Madonnę w niewieściej jaźn i, i tym spo
sobem przetwarza pierś twoję w chrześciańskie niebo!

Piękność wiekuistą wycisnąć na wiekuistej jaźni własnej, 
lub bliźniej; to arcydzieło najprzedniejsze pod słońcem i sztuka 
najwyższa, sztuka królewska w wolno-mularskim, a Bozo- 
człowieczeńska w chrześciańskim języku. Etyka urabia wła
śnie takie arcydzieła i jest taką sztuką.
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W ciągu roztoczy łańcucha naszego nauk i umiejętności 
każcie ogniwo, które występowało później, wydawało się tak 
wysokie, tak niebotyczne, że dalszy krok trącił już niepodo
bieństwem. Matematyka i Loika, a mianowicie Estetyka, 
wszystkie trzy na stopniowo wzrastającej twórczości i wszech
mocy stojące, unoszą się jako najwyższe Panteonu umiejętności 
piętra, po nad które prawie nie możebna już myśli ulatywać 
dalej ku górze. A wszelakoż Etyka ofiaruje nam jeszcze 
górniejszy wiedzy przybytek! Co za wysokość jest tu ta j! Ale 
i ona, jako będzie się wnet widziało, niejest jeszcze najszczy
tniejsza i ostatnia!

%
% X

Co Etyka? Jest to Umiejętność moralności. Zgoda! ale 
proszę mi powiedzieć, co moralność? Jest to myślenie, uczu
cie i działanie, oznaczone wciąż charakterem Cnoty; przeko
nanie najgłębsze, iż Cnota stanowi grunt i dno istoty naszej, 
oddech i żywot jaźni, docześne szczęście jej i wiekuiste zba
wienie , godność i wartość osoby; — wiara niezłomna w Cnotę 
i tryumf jej końcowy; — gotowość iśclź na męki i krzyżową 
śmierć, a nieopuścić Cnoty; — uglądanie jasne w odpadzie od 
Cnoty odpad od samego siebie i od Boga, hańbę i szkaraclę 
piekielną, śmierć wiekuistą, najokropniejszość; — miłowanie 
Cnoty gorące i namiętne bez żadnego względu na korzyść lub 
niekorzyść własną, na pospolity rozum, lubnierozum, lecz dla 
tego tylko, że jest Cnotą; — wiedza bezpośrednia i głęboka, 
że Prawda i Piękność, Prawo i Wolność, że Bóg sam w końcu 
końców jest Cnotą. Moralność to tyle, co służba religijna 
Cnocie; ty le , co nieugięta, niezłomna, iście niebiańska i ar
chanielska Cnotliwość; tyle, co dusza Śniętych Pańskich!

Zgoda i na to! Bzecz twoja prześliczna, lecz jeszcze cie
mna. Tęcza różnobarwna na czarnym obłoku, którą mi da
jesz; nie jest jeszcze słońce. Racz mi odpowiedzieć na zapy
tanie: „Co Cnota, na której gruntujesz moralność i E tykę?“

o0TE*V.
s  pCJh ±
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Zagadnienie to, odrzekam, wprowadza w rzecz jeszcze głębiej. 
Więc dobrze, ponieważ tak być powinno!

Cnota jest zupełnie to samo na polach wolnej woli i uczyn
ku , czyli działania naszego, co Prawda w umiejętności, Pię
kność w sztuce wyzwolonej, Wolność w Państwie, Prawo przed 
Sądem Przysięgłych, Świętość, jeżeli nie w wiarowych i ko
ścielnych, to w iście religijnych kręgach. Jest to wciąż jedna 
i tażsama Boiość, piastująca wszechświat, a świadoma siebie 
w człowieczeństwie, jedno i tożsamo tchnienie z niebios, które 
sporządza żywot nasz wewnętrzny i nieśmiertelny, a które co 
inny zakres naukowy inne przyjmuje nazwisko. Jak własno
ścią ciała naszego fizyczna siła i ruch, a własnością ducha 
naszego myślenie; tak własnością wewnętrznego naszego czło
wieka z niebios, naszego tamecznego Adama jest Cnota. Jak 
głowa myślami, a serce uczuciami, tak wiekuista jaźń żyje cnotami. 
Wszelaka cnota, to wybłysk Bożości z piersi naszej; łyskawica 
niebios, wydobywająca się z uzacnionej w nas ziemi; — po
ruszenie się Boga samego w żywym swym kościele, którym 
jest zacny i święty człowiek. — Co Cnota? Tamten świat za 
pośrednictwem dobrych i wielkich uczynków z nas wygląda
jący; słoneczna istoty naszej achrematycznej i transcedental- 
nej jasność; dowód bytu Boga w tym świecie i tego że pierś 
nasza głównym Jego ołtarzem!

Lecz zkądże mam się dowiedzieć bliżej, zwłaszcza w ra- ’ 
zach szczegółowych i w zastosowaniu do działania, co cnotli
wego co niecnotliwego? Jakie są nieomylne Cnoty i Niecnoty 
znamiona, po których poznałby je wszelaki człowiek? jest na 
to, odpowiadam, Sumienie, które wskazuje każdemu z ludzi, 
tak mężom, jak niewiastom i dzieciom, tak mędrcom, jak 
prostaczkom, zawsze w razie danym, i wskazuje jasno, pe
wnie, nieomylnie, co dobrego, a co złego, lub co cnotliwego, 
a niecnotliwego, moralnego łub niemoralnego. Na głos sumie
nia spuścić się można, bo to głos mieszkającego i odzywają
cego się w nas Boga samego. Cała rzecz, chcieć go tylko 
słuchać, t. j. mieć dobrą wole!
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„Tak atoli Umiejętność odzywać się może w obronie su
m ienia, a odwoływać się doń w rzeczy tak  ważnej? Wszakże 
ono nic innego, tylko ciem ne, niedające oznaczyć się bliżćj 
uczucie  ?“ Sumienie odpieram , nie jest bynajmniej ślepe uczu
cie. I owszem, ono światłość najw iększa  na ziem i; — słońce 
serca i głowy. Jest to wiedza bezpośrednia Dobrego i Złego , 
tak  z Adamem naszym wewnętrznym i niebiańskim , lub z ja 
źnią zrosła, jako zmysł z ciałem, a umysł z duszą. Das 
Gewissen ist das W issen des Gewissen, oder das gewisse Wis- 
sen. Co ta  wiedza bezpośrednia i nieomylna, wiedza Pewno
ści najwyższej? To m y sł , mądrość z niebios, wlana w istotę 
naszę z niebios, a tameczny, lub transcendentalny pierwiastek 
zmysłu i um ysłu; — wiedzenie Boże, w nas się wiedzące; 
znanie Boże nam dane, a dziatkami Bożemi nas robiące. Jako 
zmysł zmysłowy, a umysł umysłowy, tak mysł my słowy, lub 
Boży, niebiański, transcendentalny otwiera nam świat. I  je
steśmy transcendentalnego, lub tamtego świata tak pewni, jak  
świata tego za pomocą zmysłu i umysłu. Słowem, wiedza 
bezpośrednia, sum ienie, mysł jest ona Światłość w Ewanielii, 
każdemu z ludzi na świat ten przychodzących dana, której 
Jan  Chrzciciel niesie świadectwo, a które przywodzi się w dziele 
tern tak  często. — M e dość, że sumienie, jako wiedza z nie
bios w nas, wskazuje nam , co dobrego, a co złego! Ono przy
kazuje nam miłować Dobre całą is to tą , a z nim Praw dę, Pię
kność, Cnotę, Świętość, Prawo, W olność, wszech Bożość; 
przykazuje nam iśdź za wszystko, co wielkiego i szczytnego, 
co niebiańskiego, na śmierć! a my, słuchając głosu tego, uda
jemy się ochoczo na krzyż i na płomienny stós. Jest to Wie
dza Nieśmiertelności naszej, każąca pogardzać nam ziemską 
śm iercią, a trzymać się Boga i wiekuistych dóbr z niebios.

*  *

Sumienie jest bezpośrednią wiedzą Dobrego i Złego w n a s ; 
jest światłością z niebios, od jaźni naszej nieodłączną. Zgoda!



Więc proszę oznaczyć mi ściśle, co Dobre, a co Złe? Czyli 
to zupełnie jedno, co cnota i niecnota?

Gdy Sokratesa zagadniono: co Dobre? tak odrzekł: „Czy 
żądasz dobrego środka na febrę, na szczury, na plamy w su
kniach ?“ Nie. „A więc chcesz wiedzieć, kiedy dobrze siać 
pszenicę, lub pracować w winnicy? Nie. „Jakiegoż więc żą
dasz Dobrego, chyba takiego, co nie przyda się na nic dobre
go? Pomyśl teraz nieco i odpowiedz mi sam : co Dobre ?“ Już- 
cić nic innego, tylko Pożytek. Otóż pojęcie dobrego najpo
spolitsze, empiryczne, rozumowe.

Pożytek atoli ma się wtedy jedynie na baczeniu, gdy oce
nia się rzeczy, lub zwierzęta, ale nie ludzi. Rzeczy i zwie
rzęta posiadają wartość zewnętrzną, nie zaś wewnętrzną; li 
pieniężną, nie zaś moralną. Szacuje się rzeczy i zwierzęta, 
ale szanuje się ludzi. Cena dla pierwszych, poważanie i uwiel
bienie dla drugich. Człowiek dobry jest nieoceniony. Gdyby 
ktoś pytał tak o pożytek z konia lub wołu, obrażałby i w nim 
i w sobie samym godność ludzką. Sługa może i powinien 
być pożyteczny, lecz wartość jego polega na czem innern, nie 
zaś na samym pożytku. Wartość-jego polega raczej na tern, 
że on sam żąda być pożytecznym, czyli, że ma dobrą wolę. 
Dość! Pożytek jest Dobre gospodarskie, kupieckie, rzemieślni
cze ; jakie tylko chcesz, ale nie Dobre etyczne, o które tu 
idzie. Stąd konieczność dalszego rozwoju i wyższego pod
niesienia tej rzeczy.

Kto szuka li pożytku w stosunkach swoich z ludźmi; ten 
jeszcze samolub, jeszcze zwierz. Staraj się raczej oto,  ażebyś 
sam był pożyteczny Innym ! Gdyś pożyteczny Drugim, żyjesz, 
nie dla siebie samego, jak podły robak, ale dla społeczeństwa 
i Ogółu. Przezwyciężasz w sobie miłość własną, a stajesz 
pod proporcami Miłości Bliźniego. I teraz dopiero poczy
nasz być człowiekiem? Bacząc li na pożytek własny, staniesz 
się nawet, i bardzo sprawiedliwie ogólnej pogardy celem. Bę
dąc zaś sam pożyteczny Innym , zarobisz sobie na ogólną cześć.



Mieć ogólną cześć, to tyle co mieć zasługę, a tern samem 
i wewnętrzną wartość. Cóż stąd? Oto, że Dobre, nie poży
tek , ale cześć.  ̂ Któż niewidzi, że pod czcią rozumie się tu
taj to, co zowie się z łacińska honor, a po niemiecku die 
Ehre? Człowiek z Duszą rycerską wykrzykuje: „Odbierz mi 
majątek, odbierz życie; ale nie tykaj ani mojego, ani żony 
lub córki mej honoru!“ Honor pokalany obmywa się krwią. 
Puklerzem jego pojedynek. On świętość i potęga, rządząca 
wyzszemi społeczeństwa warstwami. I  tak 'pozyskuje" sie"dru
gie pojęcie Dobrego, bez miary przedniejsze.

Ale można mieć cześć ogólną, jako np. król, wysoki 
urzędnik, ksiądz, pisarz sławny, obywatel zasłużony, a prze
cież me być dobrym człowiekiem. Można mieć cześć a nie 
mieć moralności. Cześć jest Dobre, lecz jeszcze nie Dobre 
etyczne. Dobre to musi być i od czci wyższe.

Cóż tedy Dobre etyczne, Dobre rzetelne? Nic innego 
y vO Powinność.' Za pożytkiem godzi mieszczańskie i chłop

skie, niskie i pół zwierzęce jeszcze, a za czcią szlacheckie 
przeświadczenie. Powinność zaś jest dla wszystkich. Ona 
Bozo-człowieczeńska, zaczem Dobre najwyższe na ziemi. Po
żytek i cześć, to dwa etyczne przeciwieństwa. Powinność zaś 
ich kojarzenie i synteza. Jakoż, kto dopełnił powinności 
szczerze i święcie, otrzymuje etyczny, zaczem najwyższy po- 
żytek t. j wewnętrzne zadowolenie z samego siebie, szczę
cie mo a,^ Zbawienie Świętych, — i etyczną, zaczem naj

wyższą czesc, t, j. poszanę i uwielbienie u zacnych ludzi 
W powinności tyle jest wszechmocy, że i w winieniu i na 
pomiennym stosie będzie ona dźwigającą Cię moralnie prawica 
Bożą. Oto trzecie pojęcie Dobrego, pojęcie filozoficzne i chrze-

iS lia lć j  * °S°lne’ ŚWiSte ‘ "7niosłe’ że odeń niemożna
Czy koniec tu rozwoju rzeczy? Nie! Tu dopiero począ- 

tek. Oznaczyło się właśnie pojęcie Dobrego. A co Złe? Od- 
powiedz tu już snadna. Kto pełni powinność bezwzględnie, 
by tez miał za to, jak Chrystus, być przybity do krzyża

Panteon. Tom III. — W.



dobrze. Kto zaś zaniedbuje powinności, lub zgoła się prze
ciwko niej obraca i postępuje wbrew jej wymaganiom, dają
cym się słyszeć z głębin ludzkiego przeświadczenia, ten do
puszcza się Złego, Pełnić powinność, lub wykonywać Dobre, 
to Cnota; — zaniedbywać powinności, lub Dobrego, Niecnota ? 
obracać się przeciwko powinności i dopuszczać się Złego, 
występek, zbrodnia. Powinność, a z nią i Dobre samo ma się 
do Cnoty, jak przyczyna do skutku, powód do następstwa, 
tamten świat do tego świata. Tam istota, tu jej wyjaw.

Zgoda na to wszystko! Jednakże, jak wyjechałeś ^ p r z e 
świadczenie ludzkie, tak uwiązłeś w niem i wydobyć się zeń 
niemożesz. Już to samo, że pokazujesz mi tizy stopnic Do
brego, pożytek, cześć i powinność, dowodzi, że trzymasz się 
trzech stopni moralnego rozwoju świadomości ludzkiej. Czło
wiekowi niskiemu chodzi o pożytek, wyższemu o cześć, a naj
wyższemu o powinność. Rozebrałeś mi tu wielki kmiot, ale 
nie etyczny przedmiot sam. Co mi dałeś, p łac i, lecz tylko 
subjective. Muszę więc pytać teraz: „Co Dobre samo w sobie 
i bez względu na przeświadczenie ludzkie wysokości różnej, 
na człowieka, lub, co ono objective, vel transcendentaliter? 
Co Dobre w Bogu, u Boga i przed Bogiem?

Dobre jest Prawda. Prawda zaś tkw i, jedynie w piersi 
ludziej, lecz także w Bogu i we wszechświecie. Bóg sam 
i wszystko, co Bóg stworzył, jest Prawdą, Bytem rzetelnym, 
a więc Dobrem. Dobre w Przyrodzeniu zowie się Doskonało
ścią, którą Bóg, jako Doskonałość Najwyższa, naznaczył ka
żdą rzecz. Jak Prawda jest Dobre, tak kłam Złe. Prawda 
jest wszędy, jako dzieło Boże, lecz kłamu niema w stworze
niu eałem. Tu mogą być niedostatki względne, t. j. okazu
jące się wtedy, gdy porównywa się rzeczy niższe z wyższe- 
mi, np. kwiat z motylem, robaka ze zwierzem, zwierza 
z człowiekiem; lecz niema kłamów, niema właściwego Złego. 
K łam , Złe powstają dopiero w istocie człowieka, który odpadł 
od Boga i siebie, od Prawdy, od Dobrego. Prawda i Dobre jest 
tak w człowieku jak za człowiekiem, ale kłam i Złe tylko
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w człowieku. Prawda jest Boża, a kłam ludzki, właści
wie zaś upadkowo ludzki, lub szatani. Stąd Dobre jest uni
wersalne, a Złe humanitarne. —  Dobre jest dalej Piękność, 
a Złe brzydota, mianowicie zaś moralna, gdyż inna ukazuje 
się w końcu końców jako li pozorna. Płaz, gad, tylko w czło
wieku jest brzydki. Lecz głównie i przedewszystkiem Dobre 
jest Cnota, Świętość, Prawda, Wolność, Miłość, wszech Bo- 
ZOSC, a Złe niecnota, nieświętość, bezprawie, niewola, niena
wiść , wszechszatańskość, albowiem są to same pojęcia z dziel
nic wolnej woli ludzkiej. Wiele Złego na ziemi dzieje sie 
w nnię Boże, jak n. p. gdy Król poniża naród cały do by
dlęcia, lub gdy ksiądz prześladuje umiejętność. Są to grzechy 
najcięższe, bo nadużywające i poniżające samego Boga.

Gdzie początek Złego? Nie w Bogu, ale w Człowieku 
me w Alfie, ale w Omedze wszechświata, lub w ogóle nie 
w Stwórcy, lecz wolnem i do Boga podobnem stworzeniu. ’ Gdy 
s worzeme, które wyszło z rąk przenajświętszych Stwórcy 
dobre, odpada od Stwórcy i samego siebie, t. j. od Dobrego 
?(. raw! P i l n o ś c i  i Cnoty, od Świętości, Prawa i Wolno
ści, od Miłości i Bożości, od Powinności; naonczas rodzi się 

i St^cl pi€kne t0 bardzo podania religijne, iż Bóg stwo
rzył tylko duchy dobre, ale rokosz ich przeciwko Bogu przeo
braził je w duchy złe; — iż Szatan był archaniołem, który 
sam, w skutek swej wolnej woli, zrobił się czartem. Szatan 
acz wyobrazmk największego Złego, jest jeszcze w gruncie 
rzeczy Aniołem, lubo upadłym. Co Szatan? Duch ludzki, który 
poizuca tamten świat dla tego świata, niebo dla ziemi Bo- 
zośc dla zmysłowości i bydlęcej uciechy; który, niepojmjąc, 
ze tizymac z Bogiem, jak Aniołowie, i iśdź za wolą Bożą 
jest wolność najwyższa, odpada od tej wolności, a żądając być 
jeszcze wolniejszym, zostaje materyi i cielska własnego niewol
nikiem On naprzód robak, a potem czart! Czart, to coś niż
szego od robaka, który me ukąsi bez potrzeby. On kąsa, niemo-

7 ? maC °? własneg0 jadu’ a wykonywa Złe przez szaloną
Złeg0’ własciwie za« Przez wściekłą nienawiść Dobrego

2*



Dobre jest istotą, Złe istoty tej uśpieniem, zaniedbaniem 
lnb zdziczeniem. Dobre Pełnia Bożości, Złe różna jej ujemnia. 
Dobre jest jedno, Złego zaś jest nieskończenie wiele. Dobre 
jest jako liczba cała 1 , a Złe jako mnogie z niej ułomki,
jako V,, %  1U > V i o ,  3/ io o  i V io o o , i tak dalej bez końca.
Jest Dobre absolutne, którego wyrazem Bóg, ale niema abso
lutnego Złego. Szatan, acz największe Z łe , jest jeszcze, jako 
się rzekło, w gruncie swej istoty Aniołem, a w ułomku, by 
też nieskończenie drobnym, tkwi jeszcze jakaś Jedność.  ̂ Złe 
ma się do Dobrego, jako cień, gęstszy łub rzadszy, do świa
tła ,  lub zimno do ciepła. Dobre jest byt rzetelny i jedyny, 
Złe zaś li pozór bytu, względne nic. Jako jest byt bezwzglę
dny, lecz niema bezwzględnego nicestwa; tak jest Dobre naj
wyższe i czyste, lecz niema Złego najwyższego i czystego.
Wszelakie Złe jest, jeszcze czemsiś Dobrem. Stąd rozpaczać 
nam niegodzi się nigdy, nawet w najgorszem położeniu. 
Wszech rozpacz oznacza głupotę. Stąd także przysłowie, iż 
niema Złego, któreby na Dobre nie wyszło. Gdyby Złe być 
mogło bytem rzeczywistym, Bożym, jak Dobre, to miałoby się 
dwa przeciwne sobie byty, jeden biały, drugi czarny, lub Bieł- 
boha i Czernoboha, Onnuzda i Arymana, słowem, d7vu Bo
gom, co niedorzeczna! r .

Osobistość, jako się już zna, jest Prawda, zaczem i Pię
kność najprzedniejsza. W niej Cnota i Świętość, Prawo i Wol
ność , Miłość i Wszech Bożość. Ona istota rzeczy, byt trans
cendentalny, jedynie rzetelny, ona tamten świat. Osobistość 
w Bogu, który ukazuje się Doskonałością bezwzględną, jest 
tylko dobra; lecz Osobistość w człowieku, zachowując, lub 
uroniając swą Bożo-obrazowość, może być albo dodia, albo 
zła. Etyka tedy odnosi się, nie do Osobistości Bożej, tam
ten świat sprawującej, ale do Osobistości ludzkiej, lub do 
istoty wewnętrznej i tamecznej, do szczytu i dna, Zenitu i Na
dym tego świata. I tutaj widzi się także, czemu moralność 
jest istotą tego świata, i czemu Etyka sporządza Kosmopei 
szczyt!



Urobić się na Osobistość dobrą, t. j. moralną, etyczną, 
jest zadanie dla każdego człowieka i droga jego do swobo
dnego rozwoju danej sobie Bożo-obrazowości, tak na ziemi, 
jak w niebie. Etyka więc przypina jaźni ludzkiej skrzydła 
Archanioła i podaje jej przeciw Złemu płomienisty miecz Che
rubina. Tak opatrzona i zbrojna jaźń ludzka ulatuje ku Bogu, 
powraca oden jako świetlana, i sprowadza z sobą na ziemię. 
Czego Estetyka ze wszystkiemi swemi artystycznemi cudami 
jeszcze niepodoła; to pozyskuje wreszcie Etyka, t. j. zdobywa 
i dzierży krzepko rzeczy istotę, tamten świat, niebo, a upewnia 
jaźni ludzkiej z tej i z tamtej strony grobu Zbawienie.

*

Po orzeczeniach tych ogólnych i wstępnych wkroczyć po
trzeba we właściwą dzielnicę Etyki. Ale niepodobna tego 
uczynić bez podziału rzeczy. Zaczem daje się ten podział.

Przedmiot E ty k i, tak w przeświadczeniu i wnętrzu Ludz
kości samej wiecznie żyjący, jako też w dziełach naukowych, 
mianowicie od Kanta i Fichtego, już rozwity, jest tak rozle
gły i bogaty, że zająłby całą tę księgę, gdybyśmy się wdawać 
mieli w nieprzeczerpane jego szczegóły. Musimy więc poprze
stać tu na głównych jego zarysach. „Podział też jego mieć 
będzie li te zarysy na względzie/4 Resztę porucza się dowol
nej pracy czytelników.

Etyka daje tedy:
1) PIERWIASTKI MORALNE, tudzież wylewające się 

z nich systemata i szkoły, a w końcu samym pierwiastek osta
tni, najwszechstronniejszy, najpełniejszy i wysokości czasu na
szego godny. Bez takowego pierwiastku dalsza około rzeczy 
tej praca byłaby niepodobieństwem.

2) IDEAL DOSKONAŁOŚCI MORALNEJ, który rozto- 
czon tu będzie w krótkich i śmiałych rzutach, a który two- 
iz) na jaźni w ogóle artystyczny Kraso wzór dla wszelakiego 
z ludzi. Po pierwiastku posadzi się tu ostateczny kres.
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3) CAŁOKSZTAŁT CNÓT I POWINNOŚCI, który oprze 
się na pierwiastku i ideale, a będzie praktycznem ich zasto
sowaniem.

Stąd trzy etyczne Kraje, króre zwiedzić potrzeba i do 
których przystępuje się ninie.

PIERWIASTKI MORALNE.
ETYKI KRAJ PIERWSZY.

CXX.

Znaczenie moralnych pierwiastków i podstawa naj
prostsza ich podziałów.

Od niepamiętnych czasów były i są jeszcze mnogie Szkoły 
moralne, na różnych, zawsze uczciwych, lecz jednostronnych 
przekonaniach ludzkich oparte. Każda ze szkół tych stanowi 
osobny świat moralny i udzielny Całokształt etyczny w swoim 
rodzaju. Jako Filozofia sama, tak i Etyka ma Systematów 
wielką moc. Już dzisiaj trudno zgromadzić je wszystkie, a za 
kilka wieków będzie ich więcej jeszcze. Ciągle tu jeden przed
miot i cel, lecz zmienia się jeszcze barwa, stosownie do sta
nowiska, na którem stawi się mędrzec, rozpoznający rzecz.

Rzekło się właśnie, że jako filozoficznych, tak i moral
nych systematów ma się niesłychanie wiele. Człowiek głowy 
ciasnej, a stąd do Pozytywizmu i do ślepej wiary usposobiony, 
wykrzykiwać tu będzie przeciw jawnemu ducha ludzkiego nie
dołęstwu, który urabia same sprzeczności, a niepodoła wy
stawić nic takiego, na co zgodzićby się musieli wszyscy. Za
woła, jak zwykle: „Co głowa, to rozum! Jako w życiu, tak 
i nauce odmęt! Jedynie Kościół święty ma coś niezmiennego 
i pewnego.“ — Człowiek atoli z myślą rozleglejszą obaczy tu
taj bogactwo nieskończone i rzeczy samej i ducha ludzkiego
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a śmiać się będzie z tych, co łają na Boga za to, iż stworzył 
ogromny la s , który jednem niemoże być drzew em ! Jak  wszę
dy, tak  i tu ta j, Rozum  widzieć będzie li względną Różnią, t. j. 
pojedyncze, różniące się pomiędzy sobą drzewa, i uroni ufność 
we własną moc; lecz Umysł dopatrzy się bezwzględnej Jedni 
i ogarnie cały las. Mnogie te  mądrości etyczne zlewają się 
w końcu końców w jednę pełną, a naszego czasu godną i wszech
stronną mądrość. Nie potępiać pracy wieku różnostopniowej, 
wielkiej, acz tylko przygotowawczej i wstępnej, ale pozyskać 
onę wszechstronną, a celem nauki będącą m ądrość, oto dla 
głów lepszych zadanie.

Nic ciekawszego i bardziej oświecającego nad pstry ten 
E ryki kobierzec, do którego się zbliżamy. Jak  socyalistyczne 
S ystem ata, tak  i moralne Szkoły długą są drabiną do niebios, 
na której ostatnim szczeblu pozyskuje się rzetelną i całkowitą 
Prawdę.

Ogromna urosłaby księga, gdybyśmy chcieli szeroko prze
łożyć osnowę w szystkich, dotąd wyczynionych Szkół moral
nych. Musimy więc ograniczyć się na gruntownem wprawdzie, 
lecz bardzo przelotnem ich przejrzeniu.

Szkoła m oralna, lub System etyczny, równie jak  Filozo- 
fia , gruntuje się zawsze na pewnym pierwiastku, z którego wy- 
bieża i do którego wciąż zawraca mądrość ta  cała. Dość za
tem wystawić takie pierwiastki, a da się należyte o rzeczy 
wyobrażenie.

Pierwiastki te występują w kształcie praw, lub zasad  mo
ralnych, zwanych zwykle z łacińska maksymami, które dla 
tego, iż są głową  nauki całej, otrzymały w Myślini miano 
głowatek. Zestawi się przeto te głowatki.

Nie dość! G łowatka, maksyma, lub najwyższa zasada 
przybiera ton przykazujący, rozkazujący. „ Tak czyń, — tak 
działaj, —  tak postępuj!“ Z tego powodu zowie się ona Impe
ratywem, lub Rozkaźnikiem.

Prawa, zasady, pierwiastki, głowatki i rozkaźniki, to po
jęcia, różniące się od siebie co do znaczenia swego, lecz wy-
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rażające w gruncie jedno i to samo. Dając tedy pierwiastki, 
daje się z niemi głowatki i roskaźniki, prawa, zasady i całe 
szkoły moralne.

Ponieważ pierwiastków moralnych ma się niesłychane 
mnóstwo; przeto twarda jest robota około ich rozszykowania, 
zwłaszcza, skoro odrzuci się przypadkową i dowolną ucz, jaka 
się nawinie, n. p. podług alfabetycznie ułożonych imion mędrców, 
a szuka się umiejętnej posady, na której ugruntowaćby można 
podział rzeczy tej godnie. Sławny Daub, professor hejdelbergski, 
napisał dość obszerne dzieło, poszukując, na jakiej, umiejętną 
koniecznością usprawiedliwionej podstawie oprzećby można 
System moralnych pierwiastków. A pomimo pracy tej, tak 
wyłącznej i szczegółowej, rzecz nie została stanowczo roz
strzygnięta.

A, jako postąpi się z nią tutaj? Tak samo, jak dawniej 
w etycznej Kallizofd. Jako piękności, tak i moralności rodzaje 
tkwią we wszystkich naukowych światach. I pojąć to snadna. 
Człowiek, uprawiający jaką szczegółową umiejętność, n. p. teo
logią, prawnictwo, fizykę, spekulacyą, humanistykę, loikę, este
tykę, kształci na niej rozum swój, że w jego świetle ugląda 
wszystko, zgoła pierwiastek moralny. Teolog pojmuje cnotę 
i powinność teologicznie, Empiryk empirycznie, Metafizyk me
tafizycznie, Filozof filozoficznie. Stąd ile Encyklopedya nau
kowa ma osobnych dzielnic, tyle jest i rozstępów dla niniej
szego przedmiotu. Umiejętne ugruntowanie podziału nauk, 
które się już dało i ciągle dalej odsłania, jest zarazem umie
jętną posadą dla podziału anormalnych pierwiastków. I rzecz 
potoczy się prostym, ubitym już i dobrze znanym gościńcem. 
A nad gościniec ten nieznajdzie się dla niej tak łacno nic na
turalniejszego i stosowniejszego.

Jaki jest głębszy posady tej podziału moralnych pierwia
stków grunt? Etyka ukazuje się nauką istoty, a przeto środ
kiem w kole, lub w kuli umiejętności, odnoszących się do tego 
świata, sercem całego nauk dotychmiastowych i późniejszych 
splotu, słońcem wszystkich tych planetarnych Encyklopedyi
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światów. Otóż, jak dośrodkowo, t. j. od obwodu koła lub 
k u li, zbiegają się w środku, tak na odwrót, czyli odśrodkowo, 
od środka do obwodu koła lub kuli, rozbiegają się wszystkie 
promienie. Jako więc każda z nauk wjeżdża nakoniec w Etykę, 
która sprawuje jej istotę, jej grunt i ostateczny kres; tak 
znowu Etyka ma i mieć musi tyle świateł i światełek ró
żnych , lub moralnych szkół i pierwiastków, ile jest nauk.

Porządek panujący w Panteonie nauk niniejszym, to tedy 
tutaj rozszykowania rzeczy sprawca i piastun. Na nim sto
jąc, roztacza się ją bez korowodów dalszych. Chcąc atoli uni
knąć zbytniego jej stłoczenia w jedno ciało, rozłoży się ją 
w kilka udzielnych, acz nie koniecznych ustępów.

CXXL

T eo lo g iczn e  i religijne m oralnośc i  p ierw ia stk i .

Pierwiastki te sadzą się tak na czele i przed pierwiastka
mi innemi, jako Bóg przed wszechświatem i jego rzeczami, 
jak Teologia przed całym nauk systemem, a religijna Piękność 
w Kallizofii przed pięknościami powiatów ziemskich. Pod 
skizydlami tej gołąbki Syonu kupią się starożytne i nowocze- 
śne Szkoły moralne, których pierwiastkiem Bóg.

We wszystkich świątnicach tego okręgu etycznego wy
powiada się jedna, wielka i nadzwyczaj ważna Prawda, pra
wda wszech moralnych prawd, że Bóg, przemieszkujący w piersi 
ludzkiej, sprawcą jest cnoty naszej. Różne pojęcia Boga wy
wołują tu różne pierwiastki, lecz wszystkie stanowią właści
wie jeden i tenże sam pierwiastek, jaśniejący w siedmiu bar
wach, filozoficznej tęczy i tworzący w katechizmowej nauce je- 
dnę prześliczną całość,
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Zaraz z góry uderzy czytelnika niepospolita osobliwość. 
Teologię tę etyczną otwierają trzy imiona wielkich starożytnych 
filozofów pogańskich. Niema w tern nic nadzwyczajnego, nie
ma cudu. Wielki filozof, by też i pogański, przystępuje sam 
i bezpośrednio do Boga. On jest teozof!

Oto pierwiastków tych poczet:

1) SOKRATES, którego środek sam żywota przypada na 
430 lat przed Chrystusem, tak naucza:

„Cała filozofia i wszech mądrość ludzka stoi na Etyce, 
a ma ją  za oddech żywotny i za cel główny swój. Moralność 
dla niej t o  H q l o t o v ,  coś najwyższego i najprzedniejszego. Cze
mu? Albowiem przez nią wyjawia się i działa tajemnicza Bo
sko,ść, wszech Bogów, Półbogów i herosów, ludzi i rzeczy wie
kuista matka. Co Boskość? Jest to Rozum ogólny i najwyż
szy., na dnie wszech bytu wiecznego i wszech jawu czasowego 
utajony, wszystko stwarzający, piastujący, rozwijający i do pe
wnego kresu wiodący, a wyglądający na świat i oceniający 
dzieła własne przez człowieka. On w człowieku ma ognisko 
i łoże swoje, a kładnie się jako ostateczny dążeń i usiłowań 
ludzkich kres. Tutaj rozmyśla on sam nad sobą i poznaje swą 
wszechmoc. On Boskość. Boskość ta jest jedna i jedyna, 
albowiem niepodobna myśleć dwu lub więcej rozumów najwyż
szych, różniących się pomiędzy sobą, a stwarzających i pia
stujących świat. Boskość ta jest On Bóg nieznany i sam je
den prawdziwy, On Bóg Bogów, którego niepojmują rzesze, 
a który jest rozkoszą i zbawieniem dla myśli mędrców. Bo
skość ta jest wszechobecna, wie i zna wszystko, a wystarcza 
sobie samej. Misterye zowią ją Moirą, lub przeznaczeniem, 
której Olimp musi być posłuszny. — Rozum ludzki, to ta 
sama Boskość w nas żyjąca i działająca. Rządzi on tak nami 
jako i wszechświatem, a pokazując nam wszędy Boskość i bu
dząc w nas ku niej miłość spładza w nas moralność. Moralność, 
Boskość i Rozumowość jedno są. Także Mądrość, Powinność
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i Cnota jedno są. A cnota, szczęście i zbawienie nieróżnią 
się od siebie.

„Rozum w nas i rozum we wszechświecie mierzyć się 
z sobą niemogą co do stopnia i miary. Pierwszy jest tylko 
ludzki, drugi Boski. Tamten li poznaje, a ten stwarza świat- 
Lecz co do jedności dwa te rozumy są jeden i tenże sam rozum. 
Inaczej jeden z nich byłby rozum, a drugi nierozum. I jeżeli 
ktoś przyznałby człowiekowi, to ktoś znowu, niemogąc wątpić 
o rozumności ludzkiej, przypisałby Bogu nierozum. I mógłby 
tego dowodzić na braku świadomości w przyrodzenie, na 
rzeczach i zwierzętach, które w obec ludzi występują jako 
istoty nierozumne. Rozum w nas dusza nasza, rozum w rze
czach dusza świata, a rozum jeden i drugi razem, to wielki 
duch, który nazywa się Bogiem. Jedynie rozum jest bytem 
istnym i ma rzetelną wartość. Nierozum mara znikoma, czcze 
nic. Rozum ludzki zgadzać się ma z rozumem ogólnym, al
bowiem oba stanowią jeden rozum. Zgadzając się z rozumem 
ogólnym, rozumie wszystko, zna prawdę i wie, co ma czy
nić; — rozumie powinność, pełni ją, a pozyskuje zasługę, 
cnotę, szczęście, zbawienie, nieśmiertelność, — rozumie boskość, 
osiąga ją  i zostaje herosem. Powinności i cnoty uczyć się 
trzeba, bo ona mądrość, umiejętność, rozum, który rozwija się, 
wzrasta stopniowo i olbrzymieje, stając się ogólnego rozumu 
wyrazem. Dobre jest pożytek. Niezawodnie! Lecz Boskość 
płaci więcej od dobrego. Ona Najlepszość. Stąd tenże sam 
rozum nasz, który nam radzi pożytek, poleca nam w danych 
razach, n. p. w sprawie Ojczyzny i Rzeczypospolitej, gardzić 
pożytkiem, a nieść po heroicznemu na pewną stratę majątek, 
zgoła gardło. Wreszcie najpożyteczniejszym z pożytków, po- 
pożytkiem najrozumniejszym jest obywatelska wielkość, jest 
nieśmiertelność.

„Pytasz się o najwyższe prawo moralne. Słuchaj więc: 
„Bądź rozumny, ale rozumny prawdziwie, rozumny, nie po 
ludzku, lecz po bosku, a postępuj tak, ażebyś dowiódł, że je 
steś ciągle z rozumem ogólnym we zgodzie! Wtedy będzie w to-
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bie i z tobą wszechmocna Boskość. I  dokażesz rzeczy wiel
kich. W tedy będziesz sam boski, t. j. moralny, cnotliwy 
i szczęśliwy/4

Ileż w nauce tej prawdy; acz ona pojmuje Boga panteisty- 
cznie i kładnie Rozum Boży za samego Boga. Bierze się za 
Złe Hęglowi, iż w yrzekł: „Tylko co rozumnego, jest rzeczywi
stego, jest prawdziwie/4 Sokrates naucza podobnież, dodając 
jeszcze: „jest także dobrego i moralnego.''’ Dziwna rzecz, ile 
tu  umysłowości czystej w tym Rozumowcu, a Spekulacyi i idei 
w tym E m piryku ! Jeszcze dziwniejsza Jedyny Bóg i tyle Chrze- 
ściaństwa na cztery z okładem wieki przed Chrystusem! Jakże 
więc twierdzić można, że rozum ludzki nie podoła niczego bez 
objawienia? Czy Sokrates pogańskiemu światu objawienia tego 
nie daje? Czy rozum rzetelny nie jest wszech objawienia spra
wcą i Ojcem?

2) PLATON, 400 la t przed Chrystusem , tak  naucza:
„Dobre, które sporządza moralności cel, jeżeli pogląda się 

na nie rozumem zwyczajnym rzeczy światowe oceniającym, 
ukazuje się jako coś w sobie bardzo rozlicznego i rozmaitego, 
jako jakaś wielość bez końca. I  ta k , jest niem wszystko, 
co prawdziwego, pięknego i zacnego; jest niem majątek, wła
dza, umiejętność i cnota; jest niem charakter czcigodny i we
wnętrzna dzielność; jest niem jeniusz i talent, zdolność i praca, 
wielki czyn i zasługa. Któż wyliczy mnogie Dobrego rodzaje ? 
Lecz właśnie ta  rozumowa wielość Dobrego niezadawala umy
słu, który we wszystkiem szuka bezwzględnej Jedności, a wszy
stko, co ziemskiego, opiera na niebiańskiej idei! Różne rodzaje 
Dobrego są dla umysłu, poglądającego w grunt rzeczy, jedno 
Dobre bezwzględne, które ma różne postaci i różne nazwy wzglę
dne, a od rozumu postrzegane. Co ono? Nic innego, tylko 
Boskość. Ona na najwyższe i właśnie dla tego jedyne w sobie 
Dobre, wszech Dobrego twórczy i wiekuisty grunt, wszech 
myśli, usiłowań i uczynków ludzkich cel. Ona m atka B o g w , 
Półbogów i herosów, krynica wszech prawdy, piękności i cnoty,
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wszech bytu i wszech wiedzy; ona Bóg Bogów, lub jeden i je
dyny Bóg. Stad moralne prawo : „Staraj się o Boskość, a bądź 
w końcu podobny, nie do którego z bóstw olimpijskich, znaczą
cych li przyrodzone, nic zaś moralne potęgi, lecz do prawdziwego, 
w idei królującego, Bóstwom, ludziom i światu rozkazującego 
Boga /“ Być podobnym Bogu, to najwyższa powinność i najprze
dniejsza cnota, a Dobre nasze najgórniejsze, najrzetelniejsze.

„Wiemy już, co Dobre. Pytamy się więc dalej, co Z łe? 
Złe nie jest ani w Bogu, ani w przyrodzeniu, ani nawet 
w człowieku, acz rodzi się i panuje w nas. Ono, nie idea, 
ale idei niedostatek, nie boskość, ale boskości ujemnia. Jego 
początek taki: Rzeczy przyrodzone, zwłaszcza przeznaczone 
do użycia a słodkie, uciechę przynoszące budzą w duszy na
szej żądze niskie i zwierzęce, które same w sobie nie są ani 
dobre, ani złe. One są naturalne. Jeżeli żądze te obrócą się 
całkowicie ku cielesności i marnościom rzeczy, a przytłumią 
w nas światłość i potęgę niebiańskiej idei', jeżeli opanują nas 
tak dalece, że zostajemy podłem ich, do garści kurzu, wysta
wionej na wiatry, pomiotłem; że utracamy moc nad niemi, 
a z nią i wewnętrzną Boskość: naonczas wjechało w nas Złe. 
To nie ludzkiej istoty niebiańskiej, lecz ludzkiej słabości ziem
skiej obrzydliwe dziecko! Żądze są dwojakie, stosownie do 
kierunku, jaki nadaje im wolna wola nasza. Żądza prawdy, 
wiedzy, zasługi, cnoty i wielkości, żądza Boskości jest dobra, — 
a żądza panowania nad innemi ludźmi, braćmi naszemi, ko
rzystania samolubnego z drugich, rozpusty, swywoli, niecności 
i nieprzystojeństwa, zła. Uciecha jest równie dobra i zła. 
Najwyższą uciechą, istnie szczęście i zbawienie przynosi czło
wiekowi idea Boskości, tworzącej świat w rzeczach, a umieję
tność w nas, t. j. mądrość boska i działanie po bosku. Dobra 
ziemskie niesprawują Dobrego istotnego, a nieprzynoszą ani 
szczęścia, ani zbawienia. Ważne i czcigodne są, nie jako cel 
w sobie, lecz jako środek do Dobrego, do wyjawu naszego 
cnoty i boskości. Cnota, to potęga niebiańska w nas, powsta
jąca ze zjednoczenia się naszego z Boskości^. Cnót głównych



ma się trzy, a czwarta jest ich ogólnem skojarzeniem. Jest 
cnota rozumu, lub mądrość, cnota duszy, lub męstwo, i cnota 
ciała lub wstrzemięźliwość; jest nareszcie cnota cnót, lub spra
wiedliwość. — Można stać się podobnym do Boga li własną 
wolą, siłą i pracą, tudzież li na łonie Rzeczypospolitej, która 
daje sposobność do rozwinięcia w sobie cnót wszystkich i do 
zasług wielkich. Ostatni wyraz Etyki jest: Rozkwitnij bosko- 
ścią i służ nią Ojczyźnie/“

W Platonie, jako się widzi, znikają już prawie całkowi
cie wszystkie Panteizmu ślady. Czyta się jego Etykę, jak 
jeden z rozdziałów którego z wielkich i jenialnych Ojców Ko
ścioła. I godzi się zapytać religijnych gorliwców: Czy filozo
fia niepodoła, własną siłą zdobyć Prawdę i rzetelną Światłość ?

3) PLOTYN, Egipcyanin i wielki mistrz nowoplatoni- 
cznej lub Aleksandryjskiej szkoły, 250 lat przed Chrystusem, 
tak uczy:

„Trzy są we wszechświecie potęgi, panujące nad rzeczami 
jego: Bóg, jako wszechmoc i mądrość najwyższa, jako Dosko
nałość stwórcza; Rozum ogólny, wszędy rozlany i ze wszystkie
go wyglądający; a w końcu Rusza ludzka, zarowno Doga jak 
rozumu ogólnego odblask i obu skupienie. Jeżeli dusza ta 
ciąży do Boga i wisi u Niego dobrowolnie, staje się duszą 
dobrą; — a jeżeli podoła zjednoczyć się z Bogiem, pozyskuje 
doskonałość, lub Boskość, która stanowi dla niej Dobrze najprze
dniejsze. Dusza zaś, która ciąży do Rozumu ogólnego i dzierży 
się go silnie, a biorąc go za potęgę najwyższą, oddala się od 
Boga, robi się sama złą. Rozum nie jest bynajmniej zły, 
jako i dusza nie jest zła; ale gdy rozum wskazuje duszy, mia
sto Boga świat, miasto wieczności znikomość, miasto idei zmy
słowość, lub miasto bytu nicestwo, zamienia się w rozum zły. 
Tylko Bóg jest Prawdą. Świat, to mara widoma i ogólnego 
rozumu maska. Sama Prawda jest dobra. Ile w nas prawdy, 
tyle i dobrego. Złe rodzi się w duszy, która miasto Boga 
ukochała zmysłowości marę, która topi się i przepada w mar-
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ności. Dusza jest nieśmiertelna, lecz ukochawszy znikomość, 
nasiąka tak śmiercią, jak gąbka wodą.

„Zwierzęta i rzeczy bezduszne tęsknią za duszą ludzką, 
dusza zaś ludzka tęskni za Bogiem. Dzieje się to w skutek 
działań rozumu i w rzeczach i w ludziach. Bóg sam jest Do
bre najwyższe i stwarza li Dobre. Nic Złego zeń nie wyszło 
i wyjść niemoże. Stwórcą Złego jest człowiek, albowiem on 
ma dwa dary Boże, równające go z Bogiem, a niezawsze zna 
się na nich i umie używać ich godnie, t. j. ma rozum i wolną 
wolę. Rozum wskazuje mu Boga i świat. Wola zaś jego 
skłania się rzadko do Boga, a zwykle do świata. Wtedy czło
wiek światowieje sam, t. j. upada i dopuszcza się Złego. 
Wolność nasza zależy na chęci zjednoczenia się z Bogiem 
i pracy około tego celu, a niewola na jednoczeniu się ze świa
tem. Cnota polega na dążności duszy ku Bogu i na oczy
szczeniu się od Złego, które do niej we świecie przylgnęło. 
Ponieważ dusza związana jest z ciałem, należącem do materyi 
świata, a sprawującem w niej niebiańskiego światła lub rozumu 
zaćmienie; więc ona wtedy jedynie stać się może dobrą, gdy 
wyzwoli się, o ile jej podobna, od cielesnych wpływów, od 
żądz i chuci, a panuje nad niemi. Stąd prawo moralne: 
„ Panuj nad ciałem i jego krewkościami, a duszą jednocz się 
z Bogiem! Tylko wtedy będziesz dobry, cnotliwy i szczęśliwy. 
Zbawienie twoje zawisło od wolnej twej woli i jest zupełnie 
w twej mocy.“

Piześlicznie jednoczy się tutaj w duszy ludzkiej ogólny 
rozum Sokratesa i Boskość Platona, która przyjmuje już zgoła 
nazwisko Boga. Jakże tu wiele już chrześciaństwa! To pra
wie Ewanielia Ś. Jana Apostoła.

Cześć filozofom tym trzem pogańskim, którzy wznieśli 
się duchem tak wysoko i torowali drogę dla Chrystusa!

*
*  jf:
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Teraz przejrzy się pierwiastki nowoczesne tego zakresu.

4) MONTAIGNE MICHEL, około roku 1550 Ery naszej 
z taką wystąpił nauką:

„Trzymając się rozległego doświadczenia dzisiaj, a poglą- 
dając w dzieje, niosące nam jeszcze rozleglejsze doświadczenie 
ze wszystkich upłynionych czasów, przeświadczyć się można 
bez trudu, że ludzkie mniemania, przekonania i działania są 
tak rozliczne, tak od wpływów kraju i wieku zależne, iż np. 
Perykles byłby innym zupełnie człowiekiem, gdyby żył nie 
w Atenach, lecz starym pogańskim Rzymie, lub też za dni na
szych gdzie we Francyi, Hiszpanii, Anglii; — przeświadczyć 
się można, że człowiek stoi pod mocą zwyczajów, praw i szkół 
co kraj i co pokolenie innych; — że ulega przemożnym wra
żeniom z zewnątrz, a żądzom i chuciom, krewkościom i na
miętnościom z wewnątrz; — że Rozum jego, wszędy inaczej 
ukształcony, a więc i inny, jest, gdy zleje się w jedno wszy
stkie jego wyjawy, sam z sobą w ciągłej niezgodzie i w nie
przeliczonych sprzecznościach; — że on, miasto być zmysło
wości panem, jako zwykł się chlubić, ukazuje się wszędy i za- 
wzdy tylko sprytnym i przebiegłym jej pachołkiem. Tak,
rozum nasz zda się ku czemuś w rzeczach tego świata i umie
wskazywać nam korzyść, lub rozkosz wybornie; lecz ciemny 
i niedołężny jest w sprawie tamtego świata i zbawienia. On, 
w sprawie tej, do której należy także moralność, gra w ślepą 
babkę, a dając nam wiele, niedaje nic pewnego, nic takiego, 
coby wszyscy uznać musieli za prawdę. Cóż urobił on nieo- 
balonego? Co sam zbudował, to nawet i sam zburzył! Nie 
jego to moc i rzecz, oznaczyć nam niewzruszenie, co Dobre, 
a co Złe; co cnota i jako żyć powinniśmy z wolą Stwórcy 
naszego zgodnie. Bóg, niebo, piekło, tamten świat cały, niebę- 
dąc doświadczenia przedmiotem, wychodzą za zakres rozumu, 
a z niemi wychodzi za zakres ten i świętość. Słowem, rozum 
ludzki pyszny nieuk, obrzydliwy niedołęga.

„Gdzie tedy szukać zbawienia i zasad moralności? Nie



w nas samych, ani w lichym rozumie naszym, ale w 
wne,n Objawieniu. Tu żywe Słowo Boże. Tu odsłoniono nam 
prawe ę 1 cnotę, a dano prawa i dla rozumu i dla wolnej woli 
naszej. Tu jedynie pewność i nieomylność; tu jedynie Dobre 
i Złe mają charakter naprzemienny. Jeżeli więc żądasz mo
ralności istnej i rzetelnego szczęścia, trzymaj się przepisów 
święte, w,ary. Jeżeli szczerze szukasz Prawdy i Cnoty, słuchaj

i m f f 0 g ł o s u !  S ł o w e m ’ n i e  r o z u m u j ’ a l e

„„1  D:ll'"Z;  C,ąi  moralności przyjmuje inny charakter i nie- 
alezy tutaj. lo d a  się go później na stósownem miejscu

f  P°"'yzsf g o  rysu znać jawnie, że duch fruneuzki był i przed 
rzema wiekami taki sam, jak dzisiaj, t. j.

Święci się mu tylko Pozytywizm. Stąd płaci u niego tak wiele 
doświadczenie, „istorya,a w końcu końców 
nująca Wiara.Montaigne jest jawny a przecież

potępia rozum! Co za dziwna sprzeczność w sobie samymi 
On Empiryk niski.Stawia się go tutaj li dla tego, iż w sku-

F m n S ? lryi SWCJ 0drZU“  r02U“ ’ " a którym właś™  stoi 
1 ’ 1 przyjmuje dany empirycznie moralności pierwiastek

ickyijmj V  iele Złego narobił ten Pseudolilozof, który był
niegdyś bardzo sławny. Od niego nauczył się tłum klechów
j. pieiwszy, wyklinać rozum ludzki

mr.nporuc i mr ^  0jC°Wie K0Śd°ła Stali S£Uni ~  
r Z i T i  ,br0me,jeg0 wiarf-' Ale nie dość! Odmawia
no świs t  ° " leŁo'VI sma»osci z niebios, wszystkim ludziom
Z r V en pvzydwdzw m < M ); odmawia się im bezpośre
dniej wiedzy, znającej, co Dobre, a co Złe; odmawia się im
0 vnego1 moralności gruntu, t j. sumienia! Tak tedy, chcąc

Tim-ków m/“ Ć 0d "deŻy BabiWsMl5j różnych mniemać1 języków, zabija się ją  tutaj całkJeżeli ja nie stoie na
mojem sumieniu, ale na obcem mi kościelnem prawie; to nie 
mam żadnej odpowiedzialności przed Bogiem za me grzechy.

m l i  I  p0W1 ^  m” ie ks‘4dz’ mnie 1,aucza ‘ roz- gizesza! Proszę, czyh to moralność? Właśnie rzecz tajwywołała
Panteon. Tom III. — w.
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Protestantyzm , wyzwalający sumienie i przywracający mu od
powiedzialność przed Bogiem. Objawienie cudowne moralności 
naszej s tudnica! Zaczem Turek, lub Chińczyk, każdy, kto nie- 
zna, lub nieprzyjmuje panującego u nas Słowa Bożego, niemoże 
być cnotliwy! Ależ doświadczenie, do którego się odwołujesz, 
pokazuje, iż tak  niejest. Oto pierwszy chrześciański moral
ności p ierw iastek! Czyli Sokrates, Plato i Plotyn, clioć nie- 
wiedzieli nic o naszem Słowie Bożem , nie stoją bez miary 
bliżej Chrystusa ? Czy niezawstydzi i niezasmuci się tutaj głę
boko wszelakie wyższe przeświadczenie Chrześciańskie, gdy 
przyrówna tę mądrość, niby chrześcianską do trzech wyżej 
danych pogańskich pierwiastków? Jedna tu  jeszcze uwaga. 
Szkodzi swej sprawie i bije sam siebie ten, kto rozum ludzki 
znieważa i potępia.

5) MALEBRANCHE M IK O ŁA J, około roku 1650 uczy:
„Bóg, jeżeli niejest umu ludzkiego utworem, marą do 

Sfinksa podobną, myślą bez odpowiedniej sobie rzeczywistości, 
pojęciem pustem, niemoże być co innego, tylko Całość wszech
świata. W szystkie rzeczy, mając początek i koniec, są prze
mienne i znikome, a tylko wszechświatowa Całość ukazuje 
się wieczna, zawsze jednaka. Jako ta  Całość, Bóg ted} jest 
wiecznym, nieprzemiennym, jedynie prawdziwym bytem, jako 
ta  Całość jest On jeden, jedyny; jest Istność najwyższa; jest 
wszechobecny, wszystko wiedzący i wszechmocny. On sam 
jeden jest, jest prawdziwie, a okrom Niego niema nic! W Nim 
są światy i rzeczy wszystkie. W Nim każdy z nas.

„Części mają o tyle jedynie znaczenie, byt i wartość, 
o ile są członkami Całości; lub rzeczy o tyle są ważne, o ile 
mieszczą się w Bogu. Podobnież się ma i z pojęciami na- 
szemi. Człowiek ugląda rzeczy w Bogu a poznaje je o tyle, 
o ile nieodrywa ich od Boga i podoła utrzymać je w jedni 
z Nim. Oto tajemnica wszech Metafizyki i Logiki.

„Lecz skądże wiemy o Całości wszechświata, lub o Bo
gu? Doświadczenie nam jej niepodaje i podać niemoże. Po-
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znajemy wprawdzie rzeczy w Bogu, lecz zawsze cząstkowo; 
a któż ogarnie okiem ich nieskończoność w Bezmiarze bytu? 
Poznajemy rzeczy, ale nie wszystkie; poznajemy rzeczy, ale 
nie Boga. Bóg przeciwnie zna wszystko, albowiem wszystko 
jest w Nim i należy do Istoty Jego.

„Doświadczenie nie podaje nam Całości świata, lub Boga. 
Skądże sig wzigła nasza o nich wiedza? A wiedza ta musi 
być w nas, musi nawet iśdź przed wszech doświadczeniem, 
gdyż inaczej nie moglibyśmy poznawać rzeczy w Bogu. I tak 
sig ma rzeczywiście. Wiedzg tg bierzemy, nie z otaczającego 
nas świata, ale z samych siebie. Ona przynależy do naszej 
duszy \̂  jest jej przyrodzona. Bóg tchnął w nas swe tchnie
nie, które jest wszechświatowej Całości tchnieniem, a które 
żyje w nas, robi nas wewngtrznie obrazem i podobieństwem 
Boga; które wie o Bogu pierwej, niż o mieszczących sig w Nim 
rzeczach.

„Jako we wszech istnieniu, tak i w duszy ludzkiej Bóg 
idzie przed światem, Całość przed czgściami, wieczność przed 
znikomością. Wiedza o Całości jest w nas a priori, a wiedza
0 czgściach a posteriori. Tak tedy, wiedząc o Bogu, poznaje
my rzeczy w Bogu. I oto rzecz zrozumiała, jasna!

„Poznajemy rzeczy w Bogu w skutek żyjącego w nas
1 przyrodzonego nam Znania Boga, bez którego poznawanie 
świata byłoby niemożebne. Idee nasze o pojedyńezych rze
czach to mc innego, tylko ograniczenia idei naszej o Bogu, 
a kierunek woli naszej ku światowi nic innego, tylko ograni
czenie, lub zboczenie kierunku naszej woli ku Bogu. Bóg 
jest Prawda prawd, a świat Prawdy tej wcielenie i odsłonie- 
nie. Świat stanowi Objawienie Boże, jedynie prawdziwe, i Fi
lozofią Bożą, gwiazdami, rzeczami i ludźmi pisaną, mądrości 
najwyższej pełną, najwszechstronniejszy i najdoskonalszy Sy
stem spi awującą. Świat jako Całość jest Bogiem i nieróżni 
sig od Boga,^ ale jako pewna całości tej czgść znikoma, staje 
w wielkiej różnicy od Boga i zowie sig światem.

„ lak  usposobiony duch ludzki, dzierżąc sig Boga i po-
3*
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glądając na rzeczy w Bogu, widzi nieskończony, niewypowie
dzianie piękny i zdumiewiający porządek wszechświatowy. I pize 
świadcza się wnet, iż porządek ten Najwyższa Mądrość, Naj
wyższa Doskonałość, Najwyższe Dobre. I poczuwa w sie le 
gorącą porządku tego Miłość. Miłość ta jest jego Miłością 
Boga. Kochamy Boga li dla tego, że w duszy naszej Całość 
wszechświatowa, a z nią i porządek wszechświatowy tkwi ta 
a priori, jak w rzeczach a posteriori; że dusza w Bogu siebie 
samą, a w sobie Boga poznaje; że świat równie Boga jako jej 
odsłonem jest. Miłość nasza ku Bogu jest nam przyrodzona, 
a z miłością własną bardzo pokrewna. Bez niej nikogo i ni
czego kochaćbyśmy niemogli. _

Porządek wszechświatowy jest, nie jedynie Mądrość, lecz 
także Piękność, Cnota i Świętość, Wolność i Miłość Doza. 
On prawo fizyczne i moralne, wszech prawa grunt. Oden 
uczyć się mamy naszego porządku; w nim widzieć mąirosci 
i cnoty naszej pierwowzór; ku niemu dążyć i w ązeniu 
tern uznać naszę powinność. Kto nie gwałci nigdy porządku 
tego, a zgadza się z nim zawsze i ma go ciągle na baczeniu, 
ten dobry i do Boga podobny; kto zaś psuje go, jest zły, ja o 
szatan. Wszelakie Złe, choćby najdrobniejsze, dzieje się na pier
siach Całości wszechświatowej, a więc narusza jej porząde , 
wszelaki grzech, by też najlichszy, sadzi się przez nas w sa- 
mymże Bogu, jest przeto najdroższą Boga obrazą.

„Co moralność? Co cnota? Nic innego, tylko nieskończona 
miłość wiecznego i nieprzemiennego porządku we wszechswiecie, 
tudzież wyjawienie je j  we wszystkich uczynkach naszych, u 5 

jeżeli chcesz, M iłość Boga, kierująca duszą i dłonią naszą. 
A co niemoralność, występek, zbrodnia. Złe? Większe lub 
mniejsze gwałcenie jakowego, n. p. na piersiach ludzkości pa
nującego, wszechświatowego porządku, lub nienawiść Boga 
i mądrości Jego, nienawiść Jego praw świętych.

„Niezbędnemi warunkami Cnoty są dzielność, moc i wol
ność naszego ducha, o które starać się nam wszystkiemi siła
mi trzeba. Strzeż się zabobonów i ślepej wiary, albowiem



odbiorą Ci duchową dzielność, moc i wolność, a uczynią Cię 
niezdolnym do Cnoty! Tylko przez Cnotę staje się człowiek 
tern, na co go Bóg stworzył i czem być powinien, t. j. obra
zem i podobieństwem Boga. Czemu? Ponieważ wszechświa
towy porządek i prawda sama są konieczną przynależytością 
Doskonałości, stanowiącej Rozumu Bożego istotę; przeto ten, 
kto je zna, ma takie samo znanie, jakie ma Bóg, — a kto je 
miłuje i wykonywa, idzie za tern samem prawem, którego 
trzyma się Bóg. Pomiędzy nim a Bogiem zachodzi więc Je- 
dnozgodność myśli i woli. I podobny jest do Aniołów, nie- 
znaczących nic innego, krom zgodnych z myślą i wolą Bożą 
stróżów porządku Bożego we wszechświecie. A staje się on 
namiestnikiem Bożym na ziemi. A działanie jego jest wła
ściwie i w gruncie samym działanie Boże.

„Jakie więc najwyższe moralności prawo? Miłuj gorąco 
Boży porządek we wszechświecie, strzeż go pilnie i sumiennie, 
jak anioł Pański, i nieoddalaj się odeń nigdy!“

Widzi się tutaj znów ducha francuzkiego, który jest miałki 
praktyk, nic więcej. Bóg ma być Całością wszechświata. To 
tak gruby Panteizm, jak w Ksenofanesie pogański Hentopan. 
Ani śladu tu idei! Wiedza duszy wrodzona o Całości wszech
świata jest, zaiście, a prori, Całość ta atoli sama, to nie idea, 
ale zbiór rzeczy realnych i zmysłowych. Jest tu trącenie o ideal- 
ność i odskok od niej nagły, jak piłki chłopięcej od nieprze
zwyciężonego dla niej muru. Porządek wszechświatowy stano
wić ma moralności pierwiastek. Ale można strzedz porządku 
tego troskliwie i nienadwerężyć go w niczem, nigdy, a niebyć 
ani dobrym, ani cnotliwym człowiekiem! Empirya tu tak wiel
ka, że od porządku np. w koszarach, lub w sklepie, przecho
dzi się do porządku we wszechświecie i widzi się jedynie w tym 
porządku cnotę. Malebranche duch tak niski, że, lubo napi
sał Etykę, okazuje, iż o moralności istnej niema ani nawet 
dalekiego wyobrażenia. Pojmuje on Chrześciaństwo tak w swej 
Etyce, jak n. p. Ludwik Królikowski w Socyalistyce, t. j. li 
to światowo, zewnętrznie i stosownie do swojego celu. A Etyka
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francuzka ma mniej więcej taki sam zapach, jak Socyalizm 
francuzki.

Poglądając na ducha francuzkiego, na nieusposobienie jego 
do idealności, a więc i do twórczości, na jego prozę, realność 
i praktykę, na jego Pozytywizm i Rozum, będący li ogniskiem 
i królem zmysłów, widzę w nim wielką ducha europejskiego 
bierność i odsłonioną en gros jego zmysłowość. Francya, to 
oczy, uszy, nos i język Ludzkości europejskiej.

6) SPINOZA, holenderski Żyd, około roku 1650 uczy:
Bóg nie jest nic innego, tylko Substancya wszechświata, lub 

podstata rzeczy przedwieczna, twórcza, nieprzcmienna. A co 
podstata? Rozciągłość i Myślenie w pierwiastkowej Jedni. 
Przynależności wiekuiste i przypadłości czasowe tej podstaty 
sprawują świat. Podstata jest istota, a świat istoty tej przy- 
miotowość. Bóg i świat, to jeden wielki, żywy Bezmiar wszech- 
istnienia. Człowiek jest jedną z Modyfikacyi Boga, lub jedno 
jego światowe przeobrażenie, jeden rodzaj i wyraz jego Bytu, 
jeden z mnogich jego Innobytów. On Przeistoczenie Boga 
ostatnie i dla tego najważniejsze, najpiękniejsze, najciekawsze.

„Człowiek, mając ciało i będąc związali z ogólną mate- 
ryą świata, która przynosi ciału pożywienie, uciechę lub roz
kosz, stoi pod panowaniem żądz i krewkości, które go wiodą 
do zamiłowania znikomych przypadłości i do odpadu od wie
kuistej podstaty, od Boga. I byłby li zwierzem, gdyby nie- 
miał rozumu, który, szukając we wszystkiem ostatecznego 
gruntu rzeczy, t. j. podstaty, Boga, pokazuje mu marność 
światową, a już przez to samo wyzwala go od smakowania 
w niej, od żądz i krewkości. On pomaga mu do panowania 
nad ciałem i jego pociągami. Za pomocą rozumu człowiek 
z niewolnika zmysłowości staje się Pani swej panem, a ze 
zwierza Archaniołem, i przybliża się coraz bardziej do Boga. 
Widząc zaś już Boga w bliży, kochać go poczyna i wnet go
reje doń najżywszą miłością. Miłość ku Bogu wypełnia i oczy-
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szcza mu duszę, a robi go boskim, t. j. dobrym, cnotliwym, 
szczęśliwym. Ona wszech dobrego w nim grunt i początek.

„Ponieważ człowiek jest modyfikacyą Boga, więc miłość 
jego ku Bogu jest cząstką miłości, którą Bóg miłuje samego 
siebie. Stąd wyrasta, że Bóg, miłując samego siebie, miłuje 
człowieka, tudzież, że miłość Boga ku człowiekowi i miłość 
człowieka ku Bogu jest jedna i ta sama miłość. Jako Bóg 
miłuje człowieka, tak człowiek miłować ma Boga. Oto cnót 
naszych źródło! Najwyższem Dobrem i najrzetelniejszem zba
wieniem dla człowieka jest miłość jego ku Bogu. A im mo
cniej on miłuje Boga, tern rozleglej także poznaje Boga i tern 
łacniej panuje zwierzu w sobie i światu za sobą. Stąd mo
ralne prawo: „ Goń za zbawieniem, które ofiarują nam bezpo
średnie poznawanie Boga i najgorętsza miłość ku Bogu!u •

Jakkolwiek mistrz ten popadł w Panteizm; zasada jego 
moralna przecież, gdy przyłoży się ją do osobistego i chrześciań- 
skiego Boga, nie jest zła. W ogóle pisma jego tchną moral
nością czystą tak dalece, iż sam, jako już zna się, nazywa 
cały filozoficzny System swój Etyką. Tutaj miłość Boga sa
dzi się na poznawaniu Boga, a moralność wjeżda w Teozofiią.
I, zaprawdę, im gruntowniej zna się Boga, tern doskonalej 
wiedzieć można, jako stać się Jego obrazem i podobieństwem; — 
tern wyborniejszy ma się etyczny wzór dla siebie! Kto zna 
Boga, ani zwierzem, ani szatanem niebędzie!

7) KRUZYUSZ Chrystyan August, około roku 1750 tak 
wreszcie naucza:

„Nie dość poznawać i miłować Boga! Przynależy się być 
posłuszmjm przenajświętszej Jego woli i działać bezwzględnie 
podług Jego rozkazu! Jakim sposobem odgadnąć wolę Boga 
i przyjąć rozkaz od Niego ? Niepojmie tego nigdy rozum zwy
czajny. Ale rozumie to dobrze wszelaki duch wyższy. Bóg 
utaja się na dnie istoty ludzkiej, a ma w nas Kościół i głó
wny ołtarz swój. Z wewnętrza naszego przemawia do nas.
Głos Jego, który przez sumienie dociera do świadomości naszej,
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to najwyższe dla nas prawo moralne. Jemu potrzeba dać za
wsze posłuchanie; jemu powinno się bezwarunkową powolność. 
Co przykazuje, niech stanie się naszym czynem! A będziemy 
jako Aniołowie, a wola nasza stanie się wolą Bożą, albo ra
czej Boża naszą. To wolność najwyższa; to świętość, cnota 
i powinność. Jeżeli więc chcesz działać po bosku, trzymaj się 
zasady: „Facias, quae Deus a te fieri vult! Ne sequaris, quae vet 
tibi, vet aliis placeant, sed quae Deus ex pectore tuo jubetfi 
Choćby ziemia przepaśdź miała, niech święci się wola Boża! 
Taka bezwzględność jest już rzeczą Niebianina. “

Wiele tu głębokiej, chcrześeiańskiej i teozoficznej pra
wdy. Sprawdzianem woli Bożej nie jest tu nic nam obcego, 
lecz własne wewnetrze transcendentalne. Tak być powinno!

*
*  *

Siedm powyższych pierwiastków są one barwy religijnej 
tęczy w Etyce, o których mówiło się na początku ustępu tego. 
A gdzie światło słoneczne, które w barwy te się rozłożyło? 
Oto zbyt święte, dla tego też osobno tu występujące; i zbyt 
wysokie, dla tego też na koniec sam zostawione. Oto świa
tło etycznych świateł:

8) CHRYSTUS dał takie, od wszystkich chrześciańskich 
wyznań jednako uznawane, do pacierza wprowadzone, po ka
techizmach panujące, proste i jasne przykazanie: „ Miłuj Boga 
nadewszystko, a Bliźniego ja k  siebie samego! "  Oto ogólno- 
chrześciański i od ośmnastu wieków zbawiający świat moral
ności pierwiastek!

Pierwsza część przykazania tego: „M iłuj Boga!u odnosi 
się do tamtego, druga zaś część: „M iłuj Bliźniego/“ do tego 
świata. Świat tamten i ten stanowią pełnią, istnienia, w któ
rej środku Bóg, a za którą niema już nic więcej. Tym sposo
bem ogarniona i wypowiedziana tu zostaje Boża wszechstronność. 
Bóg jest rzecz teozofii, a Bliźni rzecz Humanistyki, która bę-
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cląc Empiryi i Spekulacji kwieciem mieści w sobie całą Kos- 
mozofią, wszystkie powiaty bytu i wiedzy. I  oto nowa pełnia 
i nowa wszechstronności Bożego Słowa! Przykazuje się tu tylko 
Miłość Boga i Bliźniego, nic więcej. Ale, kto miłuje Boga 
i Bliźniego prawdziwie, ten musi myśleć, czuć i działać tak, 
ażeby zadowolił Boga i Bliźniego; tego słowa i uczynki będą 
nieomylnie zacne. Miłość jest matka Cnoty i rodzica wszy
stkiego Dobrego. Dosyć więc na niej! Nie koniec jeszcze. 
Co Miłość ? 1 o Prawda, Piękność i Cnota, świętość, prawo 
i wolność, wszech Boskosć, w jeden wyraz przelana, z głowy 
do gorącego serca przeniesiona i tutaj gorejąca świętą żądzą 
czynu. Miłuje się wreszcie li rzeczy wielkie, szczytne, zacne. 
Czy podobna więcej wypowiedzieć w tak krótkich słowach? — 
Przykazuje się tu miłować Boga nadewszystko, albowiem Bóg 
źródło i ognisko, alfa i omega wszech Boskości, która czło
wieka uszlachetnia, podrzuca do niebios, unieśmiertelnia i zba
wia. Po Bogu następuje Bliźni! Ma się go miłować, jak sie
bie samego. Niepotępia się tu bynajmniej miłości własnej, 
która jest wszystkim stworzeniom przyrodzona, lecz, zawaro- 
wywując ją równą jej co do potęgi miłością Bliźniego i wyższą 
od niej Miłością Boga, oczyszcza się ją od zwierzęcego sobko- 
stwa, a stawi się ją  aż na wysokości Bożo-człowieczeńskiej słu
pie. Gdzie li miłość własna, tam jeszcze bydlę; gdzie zaś 
miłość własna obok miłości Bliźniego i pod przewodem miłości 
Bożej, tam już człowiek, bohater, półbóg, Święty Pański! 
Nie, niepodobna się dość wydziwić głębokości, wszechstronno
ści i pełni, a zarazem prostocie przykazu Chrystusowego! 
On, — Słowo Boże, już przez wewnętrzną swą wartość! Pomimo 
tego wszystkiego jest jeszcze przykaz moralny tak wyższy, jak 
Prawda sama, lub Bóg sam wyżej stoi od wcielonego w Chry
stusie ich Słowa, — przykaz przenajświętszy, który pozna się 
przy ostatnim Etyki pierwiastku!
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CXXIL

Empiryczne moralności pierwiastki.

Po Teologii idzie w Systemie nauk Empirya. Jak Teo
logia do tamtego, tak Empirya do tego odnosi się świata. Nie 
dość! Empirya zna li materyalny świat. Pierwiastkiem i celem 
jej Cielesność, a potęgami ducha: Zmysły, Rozum, Doświad
czenie.

Empirya, i za starożytnych i za nowszych czasów, wska
zując ludziom naturę, dobroczynną ich karmicielkę, a wyzwa
lając ich od zabobonów, wiarą uświęconych, odnosiła górę nad 
Teologią i wielkie ma w rzeczy światła zasługi. Ale na bło
niach Etyki okazywała się zawsze bezwładną i nędzną. Cze
mu? Moralność, nie rzecz przyrodzenia. Ona wiąże się z czło
wiekiem wewnętrznym, lub transcendentalnym w nas, nie 
z ciałem, ale z nieśmiertelnem, utąjonem, dla doświadczenia 
nieprzystępnem Ja naszem. Źródło jej, nie w tym, lecz w tam
tym świecie. Stąd, jak wysokie, piękne i zacne są teologiczne, 
tak niskie i podłe empiryczne moralności pierwiastki. Tu Teo
logia górą, a Empirya dołem, jak niebo i ziemia! Nie tykałoby 
się nawet tych pierwiastków, bo niegodne są tego, gdyby nie- 
stanowiły przekonań największej części człowieczeństwa. Po
trzeba je poznać, już ażeby umieć przeciwko nim walczyć. 
Bez nich System nasz moralnych pierwiastów nie byłby cał
kowity i pełen. I tutaj obok Dobrego jest Złe, a jak jedno, 
tak drugie należy do Etyki.

Wiemy już, że Empirya rozstępuje się w nauki przyro
dzone, lekarskie i prawnicze. W każdym z trzech tych empi
rycznych powiatów urabia się stosowne do uprawianego przed
miotu moralne przekonanie. Będzie się przeto miało tutaj 
aż trzy rodzaje empirycznych moralności pierwiastków: je
den fizyczny, drugi medyczny, trzeci jurystyczny.

*
%
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A) FIZYCZNE MORALNOŚCI PIERWIASTKI wyrazem 
są ludzi, którym natura jedyną Prawdą, a zmysłowość, rozum 
i doświadczenie jedyną wiedzy krynicą. Ludzie ci niemyślą 
i myśleć niemogą Cnoty inaczej, tylko w postaci zewnętrznej 
i takiej, iżby zgodziła się z empirycznem ich przeświadcze
niem i przypadła do zmysłowego przekonań ich kramu.

Znamy już dwa fizyczne moralności pierwiastki, wyłożone 
pod liczbą 4. i 5. w poprzedzającym ustępie. Dali nam je 
dwaj Francuzi: Montaigne i Malebranche. Policzyło się je do 
teologicznych, bo prawią o Bogu i o objawieniu; ale charakter 
i duch ich całkowicie fizyczny. Równemże prawem, jako tam, 
tak tutaj możnaby było je umieścić. Ale jest czystych pier
wiastków fizycznych moc. Przełoży się je ninie, poczynając, 
jak w powyższym ustępie, od starożytnych. Zachowuje się 
bieżącą, pierwiastków liczbę, ażeby i z tej strony być z ła
twością rzeczy mistrzem.

9) ARYSTYP, Grek afrykański z Kireny, około 400 lat 
przed Chrystusem, człowiek bardzo zdolny i jenialny, lecz 
lekki, do Alcybiadesa podobny. Ojciec jego, posiadacz ogro
mnego majątku, wyprawił go do Olimpii, dawszy mu dzielne 
rumaki i śliczny rydwan wojenny, ażeby się popisał na igrzy
skach gonitwą rycerską. Tu posłyszał młodzian o boskim So
kratesie. I zagorzał chęcią mądrości. Udał się z igrzysk 
olimpijskich do Aten i został mistrza sławnego uczniem. Ale 
nieprzyjął wcale, ofiarowanych sobie, a znanych nam już wiel
kich przekonań jego moralnych. I owszem, utwierdził tylko 
tem silniej na nich własny myślenia, a bardzo sromotny spo
sób. Oto nauka jego:

„Nic niewierny, ni wiedzieć możemy o Bogu, Dajmyż więc 
Mu pokój i niezatrudniajmy się nim wcale! Nieznamy także 
ani istoty, ani praw, ani tajemnic ogólnego Przyrodzenia. 
I znać ich nie możemy, bo któż podoła ogarnąć ogromną Ca
łość wszechświata ? Dajmy również i rzeczy tej pokój! Niero- 
zum to wielki, zatrudniać rozum rzeczami, które za zakres
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i moc rozumu wychodzą. Tylko pojedyncze rzeczy są dla nas. 
Poznać je, nabyć dla siebie i umieć ich użyć rv celu upewnienia 
sobie szczęśliwości, oto rozumu zadanie!

„Rozum i dośwadezenie mnie nauczają, że człowiek bez 
miary wyższy jest od wszystkiego na ziemi; — że, nie on 
istnieje dla rzeczy, lecz rzeczy istnieją dla niego; — że on 
ich pan dowolny. . Tak wszystko, co mnie otacza, o ile chcia
łem i podołałem rozciągnąć nad niem moc moję, jest dla mnie. 
Co tylko ma świat cały i co umiem uczynić posiadłością moją, 
jest do mego użycia. Powolne świata użycie, to moje prawo, 
moja wolność, moja mądrość!

„Będąc istotą zmysłową, doznaję wrażeń od rzeczy. I czuję 
bezpośrednio, że jedne wrażenia są miłe, drugie przykre; że 
jedne rzeczy przynoszą mi błogość, drugie nieprzyjemność, je
dne roskosz, drugie boleść. Postrzegam, że zgoła zwierzęta 
i inne istoty żywotne gonią za tern, co im lubego, a unikają 
tego, co im nieznośnego. I widzę w tem macierzyńskie na
tury dla mnie skinienie. Rozum zaś tak do mnie przemawia: 
„Strzeż się nieprzyjemności i bólu, a szukaj przyjemności i ro- 
skoszy! Uciecha w użyciu rzeczy, to cel twój, szczęście twoje, 
najwyższe Dobre na ziemi. Inne Dobre, czcza mara, rzecz 
Obłąkanych, lub Głupich. Lepsza Rzeczywistość słodka od 
urojenia najsłodszego!

„Szczęście moje polega na tem, ażebym umiał użyć świata, 
a stosunki moje tak urządził, iżbym z uciechy przerzucał się
w uciechę ciągle wonną i świeżą, ile podobna, coraz większą,
coraz słodszą, i przecież niedoznał nigdy przesytu; — iżby 
żywot mój stał się samych roskoszy pasmem, aż przyjdzie 
złowroga Parka i uczyni wszystkiemu koniec. Ilem tu użył, 
to jedynie moje! Ilem się nakąpał w uciechach i napływał
w roskoszy, tyłem żył. Mądry nie żyje wzdłuż, jak jeleń, lub
kruk, ale wszersz. A Nieśmiertelność! Zostawiam ją rad mi
strzowi memu, ale sam smakować w mrzonce niemogę. Po
trawa taka czczy dym!

„Dbam jedynie o Teraźniejszość i staram się, ażeby była
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mi słodka. Co mi tam Przeszłość i Przyszłość! Przeszłość 
już przeminęła i nigdy niewróci, a przyszłość jeszcze nieistnieje 
i jest tak niepewna. Głupota to wielka, ofiarować im pły
nącą godzinę. Jedna i druga, próżna mara. Niesmucę -się 
więc mą przeszłością, ani troszczę się o mą przyszłość. Żyć 
dzisiaj, a żyć pełno i roskosznie, to mi grunt. Także o losy Oj
czyzny i Rzeczypospolitej niestoję. To zatruwałoby mi żywot, 
a przechodzi me siły. Niechaj Bóg nieznany i Bogowie znani 
myślą o Dobru ogólnem! Ja myślę li o Dobru mojem. Ina
czej niebyłbym szczęśliwy i działał nierozumnie.

„Gadaj sobie, Sokratesie, co chcesz o wielkości powsze
chnego Rozumu; nazywaj go Boskością i Bogiem! Piękny mi 
to Bóg, który służy mi za pachołka! On nie cel, lecz tylko 
środek do celu, narzędzie moje. Celem uciecha, szczęście! Ale, 
masz słuszność, mistrzu! Tak, Rozum jest boski, albowiem 
on sprawca mej uciechy i prokurat orroskoszy. On Bóg naj
wyższy, bo podaje mi środki do szczęścia, a oddala odemnie rze
czy, zdolne mi żywot uczynić gorzkim, jako n. p. przesądy, 
zabobony, gusła, próżność, zazdrość, strach przed śmiercią, 
wiarę w Chimerę i piekielny jej płód. Czyli Bóg i Bogowie 
mogą mieć znaczenie inne? Rozum mnie strzeże, Sokratesie, 
także przed Rozumem i Bogiem twoim, który zawraca głowę 
umidłem, a ani nawet kubka wina niedaje.

„Cnota również nie cel. Ona, jak rozum sam, li dobry 
do szczęścia środek. Upewnia mi wewnętrzną uciechę; przeto 
czasami ją lubię. Dobroczynność sprawuje mi radość, wstrze
mięźliwość zaostrza mi zmysły do roskoszy nowej; więc ich 
nieodrzucam. Jak pieniędzy, tak i cnót mi potrzeba, ażebym 
był szczęśliwy. Ale nie zrobię się nigdy cnoty niewolnikiem. 
Ona zbyt nudna i surowa. Niecnota przynosi mi więcej roz
rywki i zabawy, więcej słodyczy. Opuszczam więc rad po
ważną matronę, ażeby śmiać się i szydzić z niej przy boku 
młodej i swywolnej jakiej Aspazyi. Co cnota? Nic innego 
właściwie, tylko umieć używać bez przesytu wszystkich kana
rów, jakie ofiaruje nam natura. Cnota zaś twoja, Sokratesie,
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która jest ciągłą pracą i boleścią w służbie samych mar, nie 
moje Dobro! Jam, nie bajeczny Herakles!

Sokrates walczył z Arystypem, ale niepodołał nadać du
chowi jego innego kierunku. Nawet puhar cykuty, który wy
pił mistrz w obecności lekkiego ucznia, nienawrócił go ku gór- 
niejszym rzeczom. I owszem, wołał 011: „Oto skutki, gdy 
ukochało się m arę!“ — Arystyp, jako prawił tak i żył, a do 
ostatniej chwili był roskoszujący zwierz. Mieszkając w Ko
ryncie, uwiązł w białych i miękkich ramionach pięknej roz
pustnicy Lais i rozpraszał dla niej marnie ojcowski majątek. 
Doniesiono mu pewnego razu, że ona miłuje Dyogenesa bar
dziej, niż jego, a czyni to bezpłatnie. Odrzekł: „Kupuję 
wdzięki jej dla siebie i bardzo drogo, lecz nie kupiłem prawa, 
by odmówiła ich komu innemu. “

Arystyp, strwoniwszy majątek do szczętu, ugruntował 
szkołę w ojczystem mieście Kirenie, tak zwaną Cyreneńską, 
i miał wciąż ogromną liczbę słuchaczów. Jego moralność, 
a raczej niemoralność przypadła do smaku cielesnym Gre
kom i rozszerzyła się jak potop słodkiego zapachu lipowego 
kwiecia po całej Helladzie. Gdy umarł, córka jego Ar et a pro
wadziła szkołę niecnoty dalej. Z uczniów jej wsławił się naj
bardziej Anty pat er.

Ileż Arystypów takich ma się dziś w Paryżu! Ileż pomię
dzy nimi tam, niestety, i rodaków naszych! O, jakże bez miary 
oni grzeszą, nietylko moralnie, ale politycznie! Wróg zabija 
nam ciało żelazem i knutem, pragnąc śmierci narodu naszego. 
Oni jego sprzymierzeńcy i pomocnicy, bo zabijają, nietylko 
swe ciało, jako on, ale i swą duszę, czego on niepodoła! Nie 
rozpustą, lecz cnotą Bożo-człowieczeńską wywodzi się z grobu 
Ojczyznę!

Oto pierwszy fizyczny moralności pierwiastek! On tak be- 
zecny, tak obrzydliwy, a przecież pod proporcami jego nie
przeliczona i pospolicie bogata tłuszcza! Nie dziw! Muchy 
i mszyce lgną, giną w rozsmarowanym miodzie!
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10) ANTYS1ENES, około 400 roku przed Chrystusem, 
również uczeń Sokratesowy i spółtowarzysz Arystypa, ale zara
zem przeciwnik jego nieubłagany. Był początkowo Retorem 
i kształcił sig u Sofisty Gorgiasza. Przeszedł później do So
kratesa i stał się najgorliwszym z jego słuchaczów, lubo on 
także urobił w sobie przekonanie odmienne. Nauka jego tak a : 

„lak, natura rozpościera przed nami wiele rzeczy słod
kich i miłych, a wabiących nas do użycia i uciechy. Ale 
człowiek wyższy jest od tej Syreny i przeznaczon został na 
jej pana. Gdy podda się jej wdziękom; gdy szuka rozkoszy; 
gdy w zaspokojeniu zmysłowości ugląda swe szczęście: staje 
sig z pana natury podłym jej niewolnikiem, z człowieka by
dlęciem. O, nie użycie i uciecha Arystypie, lecz raczej po
garda użycia i uciechy, dająca nam moc nad chuciami ciała 
i nad budzącemi ją rzeczami, lub nad naturą w sobie i za 
sobą, jest Cnota nasza! Im mniej mam potrzeb, tern nie
podległejszy, a im niepodległejszy tern wolniejszy, mocniejszy 
i tern bardziej do Boga podobny jestem. Panować nad na- 
tuią i gardzić jej darami, które mnie li materyalizują i ze
zwierzęcają, to szczęście, zbawienie, Najwyższe Dobre moje! 
Piecz mi z roskoszą! do kanar dla robaka. Boleść mi lepsza, 
co uszlachetnia mi serce i kształci mnie na półboga. Precz 
mi z bogactwem i ze zbytkiem! ja bez nich obejśdź się mogę. 
Gdy je odepchnę, nie zostanę brańcem tych, co kupić mnie 
chcieli, jak roboczę bydlę; zatrzymam me przekonania i będę 
wolny. Gdy niemi gardzę, tom tych wszystkich surowy sę
dzia i pan, co stoją w ich służbie. Lepsze złoto mej duszy! 
Złoto, kruszec, w obec niego marny szych! Wracam rad do 
prostoty obyczaju pradziadów naszych, a wolę zgoła pelazgij- 
ską żołądi od najwyszukańszych biesiad twoich, Arystypie! 
Dość! jako Bóg sam; tak ja naturę moję i naturę rzeczy 
dzierżę w mej dłoni, a poznawszy i obejrzawszy jej przysmaki, 
odpycham ją  od siebie i pluje na nią. I jestem oto jej panem! 
O, Iloskoszniku, ty wysokości tej ducha niepojmujesz! Bądź 
mi zdrów raz na zawsze!“
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Podług przekonania tego żył Antystenes. Chodził po 
ulieach Aten z tłomoczkiem na plecach i z kijem w ręku, 
mówiąc do Znajomych: „Oto wszystek mój majątek!“ Stąd 
Dyogenesowe: „Omnia mecum porto.“ B rał pożywienie liche 
i tylko o tyle, ażeby nieumarł z głodu. Nad wybuchami żądz 
i namiętności panował wolą żelazną. Rozsławił się wnet su
rową Cnotą. Sokrates niechwalił mu postępowania tego i rzekł 
doń pewnego ra z u : „Z dziur i łachmanów odzienia twego wy
glądają dwie rzeczy bardzo m aluczkie: wielka pycha i wielka 
próżność !u —  Antystenes kochał Sokratesa i cenił go wysoko. 
Po śmierci jego, gdy dozwoliły tego okoliczności, miał on odwagę 
oskarżyć dwu mężów przemożnych, którzy go zgubili, jako zło
śliwych potwarców. W ygrał przeciwko nim proces. Jednego 
z nich wskazano na śmierć, drugiego na wygnanie.

Antystenes otworzył szkołę w Atenach, w gimnazyum 
Kinosarges. Stąd imię Kiników, lub Cyników, które otrzymali 
jego uczniowie. Najsławniejszy z nich był Dyogenes, który 
mieszkał na polu i w beczce, a o którym  pełno ma się podań 
uciesznych. Antystenes sam był jeszcze człowiek ogólnie i bar
dzo szanowany, choć popadł już w przesadę. Ale uczniowie 
jego, dopuszczając się śmieszności, zostali celem szyderstwa. 
Przezywano też ich psami. Nauka mistrza doznała u nich 
wielkich zboczeń. Gardzili bowiem, nie jedynie użyciem, ucie
chą i rozkoszą, lecz także umiejętnością i sztuką piękną, a na
wet przyjaźnią, Ojczyzną i społecznością ludzką, widząc w tern 
wszystkiem źródło osobistej niewoli, a różnych potrzeb i obo
wiązków, bez których mędrzec żyć powinien. Jakże to wszędy 
spotykają się z sobą przeciwy! Tu Arystyp i Cynicy prawią 
to samo, a są jednako obrzydliwi.

W  Szkole tej niema moralności. Potępia się tu  niecnotę, 
n. p. rozpustę, ale nie z powodu, iżby widziało się w niej coś 
Złego. O, nie! Ona tak  niewinna w sobie, jak  ta  lub owa 
smaczna potrawa. Odpycha się ją  li dla tego, aby okazać 
panowanie nad naturą i w sobie i w pociągających rzeczach. 
To nie Cnota, ale, jak  Sokrates zauważył słusznie, Pycha
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i Próżność. Czy Cynik pełni względem siebie, lub względem 
Innych moialną jaką Powinność? Nie! Otóż, gdzie niema 
powinności, tam niema i cnoty.

Pierwiastek cyreneński zaprząga człowieka do rydwanu 
natury, a pierwiastek cynicki odprzęga go od rydwana tego, 
lecz oba niewybieżają wcale za naturę, a są empiryczne i fi
zyczne,  ̂czem różnią się od Epikureizmu i Stoicyzmu, które 
pozna się później. A przeciwieństwo pomiędzy niemi jest bar
dzo ciekawe.

11) ARYSTOTELES ze Stagiry, Macedończyk, około 350 
roku przed Chrystusem, wielki i przesławny filozof grecki, ale 
Empiryk przeważny, lubo z bardzo ostrym i bystrym Rozumem, 
należy, niestety, nie gdzie indziej, lecz tylko tu ta j! Doświad
czenie gra u niego najgłówniejszą rolę. Wszędy skłania się 
do Pozytywizmu, i to tak dalece, że np. w Loice probierzem 
prawdy robi Consensus gentium lub głos pospolity, któremu 
poddać się ma każde jednostkowe, by też najjenialniejsze, prze
konanie. To właśnie powód, czemu Rzym średniowieczny, pa
nować chcący, w imię powszechnego Kościoła, nad osobistemi 
przekonaniami ludzi niepoleglejszego ducha, zrobił Poganinu 
i Empiryka tego Scholastyków królem. Podług takowego pro
bierza prawdy Kopernik musiałby pisma swe rzucić w ogień, 
jako fałszywe, albowiem głos pospolity, pospołu z powszechnym 
Kościołem, twierdził naowczas, że słonce podróżuje codziennie 
około ziemi, a wschodzi i zachodzi. Nie tylko w Fizyce, zgoła 
w Etyce Arystoteles ukazuje się Materyalistą. Trudny on 
i zawiły bardzo. Sądzę atoli, że przedstawię system moral
ności jego jasno i prosto następującym sposobem:

„Jako Arystyp, tak Arystenes ma słuszność i niesłuszność. 
Przekonania obu są ugruntowane, ale jeden i drugi błądzi 
jednako, popadając w ostateczności sobie przeciwne. Nie na 
krańcach rzeczy, na których stanęli, lecz w środku; nie w nich 
samych, lecz pomiędzy nimi jest prawda.

„I tak natura jest, zaiste, matką człowieka i karmi go
Panteon. Tom III. — W . a



słodkiem piersi swej mlekiem. On jest nią, także, a prawa 
jej są jego prawami, których gwałcić niewolno. Czyli chcesz, 
lub nie, musisz im ulegać. Nie oderwiesz się od ziemi i la
tać niebędziesz na skrzydłach wiatru. Rad, nierad, musisz 
jeść i pić, jeżeli żądasz żyć. I Arystyp ma słuszność. — Ale 
człowiek stoi duchem swym wyżej od natury i powinien nad 
nią panować. Powinien rozkazywać zwierzu w sobie, a trzy
mać żądze i namiętności swe na wodzy. I Antystenes ma słu
szność. — Kiedy zaś słuchać natury i iśdź za jej głosem, 
a kiedy znowu jej rozkazywać i panować, ku temu jest Ro
zum, który pogodzi tu jedno z drugiem i okaże nam prawdę 
w środku.

„Podobnież i dalej. Dary przyrodzenia, uciecha i roskosz 
są dobre, a upewniają nam nieomylnie szczęście i są dla nas. 
I Arystyp znowu ma słuszność. — Ale nadmiar, lub niedosta
tek darów tych; za wiele, lub za mało użycia, nabawia nas 
chorób i przynosi nam nieszczęście. I potrzebujemy często 
odpychać łakocie natury od siebie z pogardą. I Antystenes 
ma znowu słuszność. Użycie świata jest dobre, ale nadużycie, 
lub nieużycie jego złe. I tutaj prawda najduje się w środku. 
Ażeby zaś odkryć ten środek, służy ku temu rozum.

„Szczęśliwość jest bez wątpienia przeznaczenie i Dobre 
nasze najprzedniejsze. Ona żywota ludzkiego ostateczny cel, 
do którego wszystkie inne rzeczy są tylko środkiem. I Ary
styp również z tej strony ma słuszność. — Ale szczęśliwość 
niepolega na tem, aby jeść, pić i roskoszować. Nauka i umie
jętność, dobre uczynki i zasługa, cześć ogólna i chwała przy
noszą nam ją także. Można i przy biedzie być szczęśliwym. 
A więc i Antystenes ma słuszność. Jakim zaś sposobem mię
dzy tą Charybdą i Scyllą natrafić na stosowny środek i umieć 
go utrzymać, na to dany nam rozum.

„Cóż stąd? Szczęśliwość cel nasz, dary natury i użycie 
ich środek do tego celu, a rozum przewodnik nasz i sternik. 
On uczy slósowności użycia. Cnota zaś nie jest nic innego,
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tylko, dążąc do szczęśliwości i idąc za rozumem, umieć na- 
leść dla siebie środek stosowny i trzymać się go statecznie, 
i niezachwianie. „Medium tenuere Beati.u Co cnota? Umieć 
żyć, używać i postępować sobie we wszystkiem rozumnie. Jej 
pobyt na dwu przeciwnych sobie krańcach, w dwu ostate- 
cznościach, jest zboczenie i błąd. Jej pobyt w środku mą
drość i prawda. Niweczy ją wszelakie za wiele i wszelakie 
za mało. Za wiele uciechy, źle, bo zepsujesz zdrowie, zabijesz 
ciało i duszę; — za mało uciechy, również i le , bo będziesz 
żył, nie jak człowiek, ale jak Dyogenesowy kij. Tyle uciechy, 
ile jej właśnie potrzeba, to dobrze. Za wiele hojności, rozrzu
tność, która jest zła; za mało hojności, skąpstwo, brzydka 
wada; lecz hojności tyle, ile potrzeba, szczodrobliwość, lub 
cnota. Zresztą cnoty są bardzo względne. Inną miarą mie
rzy uciechy swe mężczyzna, inną kobieta, inną dziecko. Po
dobnież inną młodzian i starzec, Chory i Zdrowy itp. Co je
dnemu za mało, drugiemu za wiele. Stąd cnota stoi głównie 
na rozumie, a charakterem jej miara pewna, lub stósowność.

„Cnoty są dwojakie. Jedne polegają na Antystenesowem 
poddawaniu żądz, chuci i namiętności naszych pod panowanie 
rozumu; drugie zaś uczą Arystypowego sternictwa rozumu nad 
żądzami, chuciami i namiętnościami w chwilach użycia i ucie
chy. Tamte są bierne, te czynne; tamte li oddziaływujące, 
te działające. Jakie są cnoty główne? Wstrzemięźliwość i mę
stwo, szczodrobliwość i oszczędność, wystawność i skromność, 
łagodność i hart duszy, rzetelność i sprawiedliwość.

„Ponieważ każdy z ludzi inne ma przyrodzone usposobie
nia; więc każdy naleść powinien prawo moralnego postępo
wania najstosowniejsze dla siebie. Jakim sposobem? Bacz 
pilnie na samego siebie, mianowicie zaś na to, do którego 
z krańców skłania się twa dusza! Nawracają się wtedy ku 
krańcowi przeciwnemu, a zbliżysz się wreszcie do środka, t. j. 
do cnoty! I tak n. p. mając skłonność do rozrzutności, staraj 
się być skąpym, a staniesz się szczodrobliwym. “

4*



Umysł wyższy widzi tu sam, ile w Etyce tej jest prze
mądrej biedoty ducha. Ona Juste-milieu starożytnej Empiryi 
moralnej. Arystoteles niema ani wyobrażenia o moralności 
i cnocie istnej. Jest li fizyologiem, przykrawającym nam arcy 
rozumnie użycie. Ciągle tu roztropność maluczka. Za natui ę 
niema ani jednego wyskokn. Żyj i roskoszuj,^ byle z miarą! 
Tu pojmuje się żywot Duchipienstwa i rycerstwu średniowiecznego.

*
*  *

Teraz fizyczne moralności pierwiastki nowożytne.
12) KLARKE SAMUEL, angielski teolog sławny, około 

1700 roku tak naucza:

„doświadczenie daje nam codzień dowody nowe, że wszy
stkie rzeczy stoją pod prawem przyrodzenia aicygłębokiem 
i mądrem. Prawo to naznacza rzeczom i granice działania 
i stosunki ich wzajemne. Działań i stosunków tych ostate- 
teczny cel jest wielka i przedziwna harmonia wszechświata. 
Wszystko tu stosuje i stosować się musi do tej harmonii, a sto- 
sowność, to właśnie ono twórcze i konieczne, aicygłębokie i mą
dre przyrodzenia prawo, o którem mowiło się wyżćj. lakże 
człowiek należy do przyrodzenia i jest jego częścią, a działa 
i wchodzi w stosunki, to z rzeczami, to z ludźmi. Jako istota 
rozumna jest on rzeczy, roślin i zwierząt, ziemi całej panem, 
lecz jako jeden społeczeństwa ludzkiego członek, stoi on z ka
żdym innym człowiekiem na równi, a ma względem niego są
siedzkie, obywatelskie, religijne i moralne obowiązki. Tam on 
pan, tu tylko rówień. Stosunki te przynależą do harmonii 
wszechświata, ulegają więc ogólnemu przyrodzenia prawu, lub 
stosowności. Baczyć we wszystkiem na stósowność, jest jego 
powinność. Stąd moralny pierwiastek: „ Obchodź się tak z  nie- 
żywotnemi, z żywotnemi i z  rozumnemi istotami, ja k  nakazuje 
ci to ich stosunek do harmonii wszechświata, prawo przyrodzenia, 
lub stósowność! — Na takowem życiu i postępowaniu polega
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Cnota, a z nią, i szczęśliwość, sama nawet religia. Wszakże, 
nie kto inny, tylko Bóg prawa przyrodzonego, opierającego się 
na stósowności, a więc i prawa moralnego sprawca! Bacząc 
więc pilnie na stósowność, idzie się za wolą Bożą.“

W  harmonii wszechświata poznaje się tutaj porządek wszech
światowy, na którym Malehranche (5) opiera swą Etykę, a sto
sowno ść, jako prawo moralne, trąci Arystotelesem. Tak tedy 
niema tu nic nowego, nic samodzielnego. Uderza nas tylko 
duchowa mierność. I  tak  n. p. zrobić ogólnem przyrodzenia 
prawem nędzną stósowność, na k tórą ogląda się tylko mistrz 
ceremonii dworskich, to straszna lichota. Jak  Malebranche, 
tak  K larke błądzą bardzo, że pod prawo natury powszechnej, 
która niższa jest od człowieka, podciągają prawo moralne, lub 
pod Fizykę Etykę. E tyka jest, zaiste Fizyki, ale nie Fizyka 
E ty k i transcendentalną istotą.

13) ROUSSEAU JEA N  JAQUES, rodem z Genewy około 
1750 roku, tak  naucza:

„Natura, będąc dziełem Bożem, jest, nie tylko Prawdą 
i Pięknością najwyższą, n ie  tylko Doskonałością najdoskonal 
szą, ale i wszech ludzkich cnót wzorem. Jakiż to w niej po
rządek i co za gospodarność! Tutaj nic za wiele, nic za mało. 
Tu miara wszystkiego. Wszędy obfitość i dostatek, a przecież 
żadnego zbytku; wszędy oszczędność, a przecież ani śladu 
skąp stw a! A jaka tu  mądrość! Tu wszystko jest celem dla 
siebie i środkiem dla czegoś innego, a cele i środki nieskoń
czenie mnogie, nieskończenie różne, wiążą się w jeden łańcuch 
ogromny, podziwu i uwielbienia godny. Jak  trafny wszędy 
cel i jak  stosowny doń środek! A wszędy prostota, jasność, 
najkrótsza droga, nic zagmatwanego! Teologia natury Ekono
mii narodowej i domowćj, a  Jednozgodność ciągła w sobie, 
jaką widzi się w naturze, loiki i E tyki najwyborniejsza mi
strzyni.

„Tak, natura  E tyki mistrzyni! Już Salomon wołał: „Idź



do mrówki, o leniwcze, i naucz się od niej p r a c o w i t o ś c iOd 
pszczółki uczymy się pilności, od łabędzia czystości, od pelikana 
przyw iązania  rodzicielskiego do dziatek, od myszy przezorności 
na  zimę, od psa wierności i przyjaźni, od owcy słodyczy i cier
pliwości, od lwa wspaniałości, od borsuka wolności, od tura 
męstwa i tak dalej bez końca. Tu wzory cnot dla nas czyste, 
żadnym kłamem i żadną, obłudą, ludzką niespaczone.

„Rozum Boży stworzył naturę, a rozum ludzki społeczeń
stwo. Rozum Boży wyższy od ludzkiego. Stąd wszystko le
psze w naturze, niż w społeczeństwie. Tam pierwowzory, tu 
ich naśladowania. Kto trzyma się natury, ten idzie za i o z u -  

mem Bożym, a jest mądry, cnotliwy i szczęśliwy; kto odstę
puje od niej, popada na bezdroża. Dzierżyć się natury; to 
Dobre, Cnota i szczęście, moralna powinność, a zbaczać od 
tury, Złe, występek i niedola, grzech. Dobry człowiek patrzy 
na rozum Boży w naturze, zły ima za rozum ludzki w spo
łeczeństwie, pełen kłamu i obłudy, podstępu i oszustwa, bizyd- 
kiego sobkostwa. Umiejętność i sztuka wyzwolona, wszech 
przemysł, jako utwór rozumu ludzkiego, niewiele, nawet nic 
nie warte. W nich największe Złe, bo nauczają nas pychy, 
przenoszą rozum ludzki nad rozum Boży, przetwarzają rozum 
nasz z naturalnego w kunsztowny, a właściwie z rozumu 
w nierozum. Ale, dość! już mnie pojmujecie.

„Jakie więc najwyższe moralności prawo ? Oto tak ie: Id ź  
za matką naturą i trzym aj się je j  p ra w ! Żyj i postępuj podług  
Bożego w niej, a nie podług ludzkiego w tobie rozum u! Bądź  
dobrym natury synem  / “

Temu sposobowi myślenia hołduje i dzisiaj niezmierna 
moc ludzi. Dobra matka natura jest bardzo pobłażająca. Ży
jesz n. p. wszetecznie. Ona ci niepowie, jak ksiądz, że to 
grzech, ani jak filozof, że wyzułeś się z Boga i wpuściłeś 
w siebie zwierza, a sromocisz nie jedynie sam siebie, lecz dru
gą, równą ci i do Boga podobną istotę. Ona cię pochwali 
i pogłaszcze, iż żyjesz naturalnie, a szepnie ci do ucha, że
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gdybyś nie żył podług jej prawa, i postępował inaczej, dopu
szczałbyś się grzechu. Czy nienauczyła samego Russa, pło
dzić dziatki z różnych kochanek i składać je w nocy ukrad
kiem na progu domu podrzutków? Taki system jest dla fizy
ków i naturalistów jedyną, a dla ludzi wyższego ducha jedną, 
jednostronną, plugawą prawdą. Niedostatek jego, że on zbyt 
niski a zbrodnia jego, że pod moralności imię i baldakim sta
wia niemoralność. Gdyby człowiek był li dwunożnem zwie
rzęciem, mógłby trzymać się zasad takich, bo one byłyby dlań 
stosowne. Ale człowiek, który podniósł się nad zwierza, widzi 
tu szaleństwo i głupotę. Boć proszę, czyli to nie szaleństwo 
i nie głupota, robić mi lwa, psa, mrówkę, pszczołę, zgoła po
dłą mysz etycznym ideałem! Braknie tu jeszcze li tego, ażebym 
którego z owadów lub zwierząt tych postawił na ołtarzu, jako 
Boga mojego, i stał się wyznawcą murzyńskiego Fetyszyzmu!

14) PUŁAWSKI JÓZEF, a może KAŹMIERZ, ksiądz 
Pijar i nauczyciel szkół publicznych, duch wyższy, ale bez 
filozoficznego wykształcenia, zaczem i powierzchowny; — wy
stawił, niewiedząc nawet o tern, nowy moralności pierwiastek 
fizyczny, który kładnie się na tem miejscu, jako ostatni.

Przenoszę się z nad Renu przypomnienia siłą w 1823 
roku i do Łukowa w Polsce. Jam był czasu onego uczniem 
szkół wojewódzkich i Prymusem w Klasie piątej, a ksiądz 
Puławski moim nauczycielem, który, pomiędzy innemi przed
miotami, wykładał literaturę polską i naukę moralną. Wziął 
mię jednego razu z sobą na przechadzkę do najbliższego lasu. 
Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o Barbarze Felińskiego, 
o Mickiewiczu, o Klasyczności i Romantyczności. Przyszła 
kolej na La-Harpowe prawo estetyczne, święcące się u nas pod
ówczas: L ’art, „c’est limitation de la belle nature.“ To powio
dło nas do Russa i do jego prawa moralności: „ Vivez d’apres 
la nature!u Nicowałem już wtedy ostro i jedno i drugie z tych 
praw, odmawiając naturze i Estetyki i Etyki. A ksiądz Puła-



wski, który był naturalista, bronił natury, lecz, party odemnie 
śmiało i silnie, tak sig w końcu odezwał:

„O, nie gdzie indziej, tylko w naturze otrzymuje i Este
tyka Piękności i Etyka Moralności wzory. A jako sztuka wy
zwolona nadobnej, tak cnota dobrej natury naśladowanie. Pod 
naturą atoli niemożna rozumieć, ani natury powszechenej na nie
bie i na ziemi, która ukazuje sig mechanizmem, godnym podzi- 
wienia, głgboko pomyślanym i mądrym, ale nie wolnością, 
a tern samem, nie pięknością istną i nie cnotą; — ani natury 
zwierzęcej, która jest niższa od człowieka i której człowiek 
rozkazuje. Pod naturą i w Estetyce i w Etyce rozumieć 
trzeba naturę ludzką, 011 powszechnój i zwierzęcej natury wy
kwit, a słoneczny jej Zenit. Natura ludzka zamyka w sobie 
już Piękność, a to tak dalece, że artyści nadają zgoła Bogu 
i żywiołom, lasom, górom i rzekom postać człowieka, jako ze 
wszystkich postaci najpiękniejszą; — zamyka w sobie także 
Moralność, krynicę wszech cnót, wszech godności i wielkości 
naszej. Dzieje Człowieczeństwa i Biografie znakomitych ludzi 
przywodzą mi przykłady, oraz wzory moralnej natury naszej, 
a budzą we mnie gorącą żądzę do jej naśladowania. Społe
czność dzisiejsza ma także mężów cnoty i zasługi, których uwiel
biam i naśladować pragnę. U przyjaciół, a nawet u uczniów 
moich widzę również godną kochania i zacną naturę ludzką. 
Natura ta jest także we mnie. Ona to sprawia, iż miłuję Boga, 
Bliźniego, ludzi wszystkich, Naród, co tylko dobrego i zacnego, 
a mam pragnienie cnoty i zasługi. Prawo moralne Bussa bę
dzie więc dobre i prawdziwe, a musi Cię zadowolić, gdy do
rzuci się doń li jedno słówko: „ Vivez d’apres la nature Iiu- 
maineP

Któż niewidzi, że pierwiastek moralny Księdza Puła
wskiego jest wszystkich fizycznych, dotąd znanych pierwiast
ków szczytem? To, zaprawdę, ich pierwiastek kr oil Czuje się 
tutaj żywo właściwości ducha polskiego. Jako w Panteonie tym 
na początku drugiej Księgi Spekulacyą i Metafizykę, tak tu-
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taj etyczną Empiryą i Fizykę przewodzi się w Humanistykę. 
Mówi się tu jeszcze o naturze, ale już ludzkiej, która w grun
cie nieznaczy nic innego, tylko naturę Bożą, tylko Jaźń z  nie
bios, lub Boskość, od Boga w nas tchnioną. Gdyby Francuz, 
lub Niemiec który powziął pomysł taki, wydałby natychmiast 
nowy Etyki system i rozsławiłby swe imię. Ksiądz Puławski 
o tern ani zamarzył. Wypowiedział myśl swoję przelotnie 
do ucznia, na przechadzce, śród lasu i na tem koniec. Już 
nazajutrz może sam tego zapomniał, co ze mną mówił. I myśl 
jego byłaby przepadła na zawsze, gbybym niezapotrzebował 
jej tutaj. Tak to się jeszcze u nas dzieje. Nieceni się idei 
więcej od borówek, lub grzybów. Mamy dość pereł duchowych, 
lecz niewierny nic o tern, a stąd i nieumiemy ich uczcić. 
A z zagranicy sprowadzamy, miasto pereł, paciorki szklane, 
które wprawują nas w podziwienie.

Jedyną wadą moralności księdza Puławskiego jest naśla
dowanie ludzkiej nątury, co przypomina małpę, a co oznacza 
empiryczną bierność i doświadczenie. Materyalista chce ko
niecznie wszędy coś danego. Ale w Etyce tak nie idzie. 
O, natura ludzka, jako w gruncie swym boska, jest także 
czynna, twórcza i samodzielna. Ona stwarza sobie swój mo
ralny świat. Ale gdyby pierwiastek ten niemiał wady tako
wej, nie byłby fizyczny.

Bo fizycznych moralności pierwiastków odnosi się jeszcze 
nauka Sokratesa, podług której Dobre jest pożytkiem. O tem 
atoli mówiło się już we wstępie do tej Etyki.

-*
*

B) MEDYCZNY MORALNOŚCI PIERWIASTEK jeden 
tylko znam. Wystawił go również Polak.

15) MARCINKOWSKI KARÓL, sławny nasz lekarz w Po
znaniu, pizyjaciel i dobroczyńca moj. Gdym był w Poznaniu 
loku 1843 i stanął u niego, jednego razu, podczas rozmowy 
ze mną, tak się odezwał;
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„Co mi tam prawisz o duszy i duchu! Co za mara świat 
twój trzeci i boski! Ja ich nieznam i nieprzyjmuję, albowiem 
są. za krańcami doświadczenia. A co za krańcami temi, już mi 
poezya, mara. Ja  inaczej sądzić niemogę, bom naturalista, 
praktyk, lekarz. Rzeczy takich nieodsłania mi ani Fizyka 
i Chemia, ani Anatomia i Fizyologia. Zapytujesz: co moralności 
pierwiastek ? Odpowiada na to wybornie Patologia. Nic innego, 
tylko zdrowie. Zdrowie dla nas Dobre najprzedniejsze. Odeń 
zawisło nasze szczęście i zbawienie; odeń dzielność umysłu, 
jeniusz i talent nasz. Stare słowo mądrego Rzymianina święci 
się i dzisiaj: nIn corpore sano, animus quoqae sanusj Kto 
zdrów, — ten pracuje ra d ; zarabia rześko na kawałek chleba, 
jest pożyteczny i Drugim i sobie samemu, Narodowi i Ludz
kości; walczy za kraj i gotów umierać zań; występuje od
ważnie w obronie prawa, wolności i wszystkiego zacnego; pełni 
religijną, patryotyczną i moralną powinność; ma energią, 
a z nią i bohaterską moc. Kto zaś chory; — ten ani do tańca, 
ani do różańca; — ten do niczego. Zdrowie źródło cnót na
szych ; źródło wielkich i szczytnych uczynków, nieśmiertelności 
i wiekopomnej chwały. Stąd prawo moje moralne: „Staraj się 
przedewszyskievn o zdrowie, a będziesz widział, czuł i działał 
zdrowo, tern samem więc będziesz cnotliwy i szczęśliwy.“ 
„Szlachetne zdrowie! Nikt się niedowie, jako smakujesz, aż 
się zepsujesz.“

Odrzekłem na to Marcinkowskiemu: „Sam, jako lekarz, 
upewniasz, że jesteś suchotnik i że niepożyjesz dłużej nad lat 
dw a; żeś chory i bardzo ciężko. Byłbyś więc, podług powyż
szych słów twoich, do niczego, a niepodołałbyś być obywate
lem wielkim. Tymczasem najdzielniejszym jesteś Wgo Księ
stwa mężem i wszyscy okazują rzetelne zasług twych uwiel
bienie. Widzisz przeto, że, nie zdrowie, ale coś innego, coś 
transcendentalnego w nas, nasze Ja  z niebios, słowem, świat 
trzeci i boski na dnie naszego ciała i ducha, moralności pier- 
wiastek.“

Zq zdrowie rzecz niesłychanie ważna i do wykonywania
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cnót wielkich potrzebna, nikt o tern nie wątpi. Ale zdrowie 
robić moralności pierwiastkiem, to za wiele. Ileż jest łotrów 
zdrowych, a cnotliwców chorych! Zdrowie cierpi, zaiste, w sku
tek rospusty; lecz staje się tak często fizycznym do niej bodź
cem. Ono zatem prędzej niecnoty, niż cnoty byłoby źródłem. 
Czyli choroba i cierpienie nieuzacniają człowieka? Czemuż 
więc im raczej nieprzypisywać moralności początku?

Wysoka to w Patologii prawda, o której mówiło się we 
Wstępie do tej Etyki, że moralność jest pierwierwiastkiem 
i gruntem, lub istotą zdrowia. Ale niemożna rzeczy tej od
wrócić, jak uczynił to Marcinkowski. Czemu nie? Moralność 
tu przyczyna, a zdrowie skutek. Przyczyna rodzi skutek, ale 
nie skutek przyczynę. Gdy rzeczesz: „zdrowie moralności 
ź r ó d ł o t o  w zdaniu tern przyczyna staje się skutkiem, a sku
tek przyczyną. Jest to błędne Qui pro quo, które potępia 
Loika, a na którem, mniej więcej, sadzą się wszystkie empi
ryczne moralności pierwiastki. Błąd ten atoli służy nam bar
dzo do wyjaśnienia rzeczy.

%

C) JURYSTYCZNY MORALNOŚCI PIERWIASTEK te
raz następuje, jako Etyki empirycznej koniec. Natrafia się 
go najczęściej w środku, lub przy schyłku pierwiastków in
nych. Jakóż n. p. Sokrates, Plato i wszyscy moraliści greccy, 
którzy, pomimo nauk różnych, twierdzą jednako, iż tylko na 
łonie Rzeczypospolitej można być cnotliwym, tudzież iż dobre 
prawo krajowe rozwija cnotę, przerzucają się w jurystyczny 
pierwiastek. Arystoteles ma w Etyce swej rozdział jeden, 
w którym usiłuje dowieśdź, że cnoty nasze zależą głównie od 
pra?v panujących i od dobrze urządzonego państwa. Podobnież 
się ma i z moralistami nowoczesnemi.

16) MONTAIGNE, którego z pierwiastku 4. już znamy, 
taką ma drugą, lub środkową, moralności swej część:
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„ Objawienie daje nam, zaprawdę, moralność prawą, i zba
wić nas zdolną, lecz czyni to li teoretycznie, li w kształcie 
Bożych nauk i przykazań. To dopiero Słowo, które stać się 
ma ciałem. I  słowo Boże bez ciała jest li słowem. Ludziom 
potrzeba czegoś więcej, czegoś praktycznego ; nie słowa samego, 
ale moralnego zakładu naukowego. Mając li słowo święte, 
nieumieliby zastosować go w życiu i uczynić zeń należytego 
użytku. Postawiliby je nawet obok moralnych pierwiastków 
innych, od filozofii nam danych, których jeden drugiemu prze
ciwny, a których przyjmować niedopuszcza nam roztropność, 
z prostego powodu, że prawda musi być i jest tylko jedna., 
a bez sprzeczności w sobie samej.

„Cóż przeto robić ze strony praktycznej i w celu rzetel
nego, a nieomylnie pewnego zastosowania się do moralności 
Ewanielii? Objawienie ugruntowało święty Kościół powszechny, 
czcigodny, ogromny i potężny moralności Zakład, —  Kościół 
zaś wychowuje od wieków europejskie narody. On uchrze- 
ściańszczył już ich prawa, obyczaje i zwyczaje. Tu rozległa 
i wszechstronna praktyka  moralna; tn  wszystko positif. Stąd 
drugie, dostępniejsze prawo moralne: Trzymaj się Katechizmu 
i Kodeksu praw  narodowych, a będziesz i dobrym Chrześcia- 
ninem i dobrym obywatelem!“

Zrobi się tu  tylko trzy następujące pytania: Czy dobry 
Chrześeianin kościelnego znaczenia i dobry obywatel jest za
wsze i musi być przez to samo dobry7n, iście moralnym czło
wiekiem'! Czy moralność bierze się, jak  n. p. wino lub kąpiel, 
jak  z księgi prawnej paragraf nam potrzebny, z zewnątrz nas, 
lub też z wewnątrz z głębi jaźni? Czy moralność, będąc wol
ności wyjawem, baczyć powinna i baczyć może na coś positif!

Mamy także dwa ju rystyczne  moralności pierwiastki, 
udzielnie wystawione i osobno występujące.

17) HUGO GROCYUSZ, rodem Holender, żyjący około 
roku 1600, tak  naucza:
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„Likurg ukształca Spartanów, Solon Ateńczyków, Moj
żesz Żydów. Prawodawca jest tem dla moralności, czem Zba
wiciel dla religii. Wyobrażenia Dobrego i Złego, Cnoty i Zbro
dni, otrzymuje się od prawa krajowego, pod którem się uro
dziło, urosło i wychowało. Prawo panujące tworzy obyczaje 
i zwyczaje narodu, a jest moralności źródłem. Inne zupełnie, 
lecz zawsze z prawem, które mu rozkazuje, zgodne, ma prze
konania moralne Mahometanin, inne Żyd, inne Chrześcianin. 
Nie dość! Inaczej sądzi o godności i czci osobistej, o dobrym 
smaku i przystojeństwie, o wartości politycznej i moralnej, 
o cnotach z osobna branych, n. p. o czystości, o gospodarno
ści, uprzejmości, gościnności, dobroczynności i t. p. Francuz, 
a inaczej Włoch, Anglik, Niemiec, Polak. Czemu? Bo każdy 
z nich innemu hołduje prawu krajowemu. Mówcie mi, co 
chcecie, ale praktyka, to moc i dzielność, teorya zaś li gada
nina. Praktyką taką jest prawo krajowe, a gadaniną Etyka. 
Stąd zasada moralna: ,,Trzymaj się prawa panującego, a bę
dziesz dobry i szczęśliwy!“ Widząc zaś niedostatki tego prawa, 
staraj się o jego polepszenie, ale na drodze odeń wskazanój! 
Zanim atoli to nastąpi, bądź mu posłuszny! Tym tylko spo
sobem podnosi się wyżej własną i ogólną moralność. “

18) BERNARD DE MANDEVILLE, około r. 1700 tak 
uczy:

„Mają słuszność Montaigne i Grocyusz. Prawo moralno
ści grunt. Ono daje nam z jednej strony religijny, z drugiej 
polityczny zakon, a oba te zakony wychowują i kształcą mo
ralnie ludzi. Prawu powinniśmy wyobrażenia o Dobrem i Złem. 
Córką jego nasza cnota. Marzyciel chyba jaki rzeczy tych nie- 
pojmuje.

„Ale i bezprawie jest na łonie społeczeństwa pożyteczne. 
Jako ciemność podnosi i cieniuje światło, Złe Dobre, a wystę
pek cnotę, tak bezprawie udoskonala prawo. Jak wszystko 
na świecie, tak i prawo, nie stoi nieruchomie, ale rozwija
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się dalej, a postępuje wyżej ze stopnia na stopień. Co skła
nia je do ciągłego ruchu naprzód? Wszakże ludzie ko
chają tak stagnacyą, a do postępu są tak nieskorzy, tak le
niwi! Nic innego, mówię, tylko bezprawie, umiejące zawsze
oszukać, ominąć i wyszydzić panujące prawo. Ono tak prze
myślne, tak dowcipne! Jako zbytek okazuje się potrzebny 
społeczeństwu, dając zatrudnienie pracowitym biedakom, tak 
występek i zbrodnia przynoszą korzyść, bo wywołują w końcu 
polepszenie, a tern samem postęp panującego prawa, z niem 
zaś i ogólnej moralności wzrost. Często łotr przykłada się do 
tryumfu cnoty bardziej, niż największy poczciwiec. Prawo 
chce cnoty ogólnej. Ono moralności źródło i etyczny pierwia
stek. Jeżeli rozwija się i postępuje przez bezprawie; to i tu 
taj prawdą jest, że niema Złego, któreby na Dobre nie wy
szło/4 — Apologia ta bezprawia jest bardzo niesmaczna.

19) JULIAN URSYN NIEMCEWICZ, gdym odwiedził 
go ze Szczuczyna w Warszawie podczas świąt Wielkanocnych 
w roku 1830, tak do mnie, przechodząc od polityki do mo
ralności, się odezwał:

„Niezawodnie prawo stanowi moralności grunt, ale nie 
kościelne, nie polityczne, żadne zewnętrzne; prawo, rodzące 
moralność, musi być wewnętrzne, w piersi naszej żyjące. 
I tak się ma w rzeczy samej. Zarówno Pismo święte, jak 
Ojcowie Kościoła twierdzą, że jest Zakon Boży, ręką Pań
ską w każdej duszy, na świat ten przychodzącej, wyryty. 
Gdyby Zakonu takiego w duszy naszej niebyło, czy mógł
by powstać Mojżesz, Solon i Likurg; czy możebnebj b)ło 
prawodawstwo? Człowiek jest z woli Bożej wolny. Otrzymał 
więc prawo wewnętrzne, które upewnia mu wolność, a któiego 
najbardziej słuchać powinien. Autonomia, t. j. własne prawo
dawstwo, jego przeznaczenie i godność. Do prawa tego przy
mierza on zewnętrzne, tak kościelne, jak polityczne prawa, 
gdy sądzi o wartości ich. Radząc się prawa tego uchwala 
prawa na sejmie. Otóż to wewnętrzne, a nie inne prawo
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moralności źródło! Stąd etyczna zasada: Trzymaj się. prawa 
Bożego, żyjącego w twej piersi! “

Tu znowu Polak wyrzeka Prawdę, a stawi ducha naszego 
na czele ducha wszystkich narodów. Ale pierwiastek ten nie 
jest już jurystyczny, choć mówi o prawie. On czysto ety
czny, a stąd wartości zaempirycznej.

Że prawo, tak religijne jak polityczne, wywiera niezmierne 
wpływy na ogólne wyobrażenia o Dobrem i Złem ; że ma się 
tysiące ludzi, którzy o Cnocie i występku nieumieją sądzić go 
inaczej, tylko podług postanowień panującego prawa, — nieu- 
lega wątpliwości. Ale ogromna jest różnica między pra- 
wnością a prawością, między prawem a moralnością, między 
słusznością przed Sądem, a sumieniem i rzetelną Cnotą.

W jury stycznych moralności pierwiastkach jawne jest nie- 
loiczne Qui pro quo, o którem namieniło się już przy pier
wiastku medycznym. Moralność jest, zaprawdę, istotą i rodzicą 
prawa w ogóle, jakie tylko chcesz; ale kłam to i błąd ol
brzymi, ażeby prawo, tak zewnętrzne, jak nawet wewnętrzne, 
o którem mówił Niemcewicz, było moralności pierwiastkiem. 
Matka rodzi córkę, lecz córka matki własnej rodzić niemoże!

CXXIIL

Spekulacyjne m oralności pierwiastki.

Jako w Einpiryi materya, tak w Spekulacyi duch wyłą
czną gra rolę. Po jednej stronie tu zmysłowy a pó drugiej 
umysłowy, ale po obu stronach jednako tylko ten świat. Tam 
cielesność, widzialność, rozciągłość, tu niecielesność, niewidzial- 
ność, myślenie, jedyny byt. Tam idee, tu rzeczy zowią się 
czcze mary. Tam Ogół mat ery i, tu Ogół ducha ukazuje się 
Absolutem. W obu zarówno Panteizm, a Boga osobistego



i prawdziwego brak. — Przeciwieństwo to Spekulacyi z Empi- 
ryą odnosi się, nie jedynie do poznania, lecz także do działania. 
Jakoż tak samo co do joty różni się spekulacyjna moralność od 
moralności empirycznej. Na miejscu tem, gdzie świat zmysłowy 
z rzeczami swemi ma znaczenie pustego nic, ani o użyciu, ani 
o uciesze, ani o roskoszy, ani nawet o szczęściu mowy być nie 
możć. Wyobrażenia takie są tu za niskie i oznaczają przeświad
czenie zmysłowe, zwierzęce. Duch ma zadania zupełnie inne.

Nie tylko dzisiaj, ale już w najgłębszej starożytności wy
czyniała się Spekulacya. I tak obok Jończyków, którzy byli Em
pirykami, widzi się Eleatów, uprawiających Spekulacyą grecką. 
Ale po Spekulacyi tej doszły do nas drobne okruchy, w któ
rych nienajduje się nic a nic tknącego się Etyki. Za to zna
my dwa wielkie spekulacyjnej Etyki starożytnej uroby. So
krates, przyjmując Rozumowość ogólną, po całym wszechświe- 
cie rozlaną, rzeczy przenikającą, a w człowieku dobierającą się 
świadomości siebie samej, — tudzież Platon, którego ideą, 
znacząc Boskość wszechobecną, a w nas wiedzącą o sobie, 
ukazuje się tak czysto i wysoko spekulacyjna, — są dla Gre
ków tem zupełnie, czem dla Niemców n. p. Hegel. Umie
ściło się ich Etykę przy Teologii, albowiem podstawą jej Bóg. 
Ona atoli i tutaj byłaby na miejscu swojem, albowiem Bóg 
ten jest Ogół rozumu, Ogół ducha, lub Spekulacya.

Wiadomo już z pierwszej księgi Panteonu, że spekulacya 
rozstępuje się w trzy wielkie części, a jest Metafizyką, Psy
chologią i Antropologią. Trzy te spekulacyjne umiejętności 
mają również w Etyce odblaski swoje. Stąd spekulacyjne 
moralności pierwiastki występują jako metafizyczne, psychologi
czne i antropologiczne.



A) METAFIZYCZNE moralności pierwiastki maja trzy 
bardzo wybitne i ciekawe wyczyny. Jeden z nich jest 
ctiflkowy, a dzierżący sig li nadzmysłowego świata; drugi środ- 
/<•»!/, kgdy rozwija sig Speknlacya najwyższej potęgi; trzeci 

końcowy,w którym Duch ogólny przelewa sig w reszcie w oso
bistego Boga, a Speknlacya w Filozofią. Wszystkie trzy na- 
leżą, do najnowszych czasów.

20) J. N. JAEGER, niemiecki professor filozofii przy 
polskim uniwersytecie we Lwowie, w dziele swojem: Moral
Philosophic“ Wien 1839, tak uczy:

. prawdziwy moralności pierwiastek musi mieć przymioty 
akie: 1) Przezeń wymówić sig ma umysłowe' bezwarunkowej 

wolności ludzkiej prawo, które, jak łacno 'pojąć, niemoże 
byc ani zmysłowości, ani roztropności prawidłem. 2) Zmy
słowość niemoże tu być ani wyłącznie uwzględniona, ani 
tez całkowicie, jako matka Złego, na bok usunięta, ale 
poddana pod powyższe prawo umysłowości, która jest sternicą 
jej 1 panią. 3) Prawo moralne nie może być ani samą ideą, 
ani i religijnem przykazaniem Bożem, ale obojgiem w jedni 
4) Wymagać ma ono uczynku, a ogarniać, nie pewien sposób 
myślenia i pewien wysokości moralnćj stopień, lecz całe ety
czne rodu ludzkiego przekonanie. Stosownie do czterech tych 
warunków taka jest moralności istnej zasada: „Wszystkiem 
wem postępowaniem i działaniem usiłuj okazać z wolnej woli 

twej płynącą dla nadzmysłowy cli rzeczy cześć! A dosłownie 
i po niemiecku: „Suche durch dein gesammtes Thun und Las
sen deine freie Achtung fur alles Uebersinnliche auszudrttcken P  
(str. 43.)

Jakże wyborna charakterystyka to Spekulacyi i duszy nie
mieckiej! Nieidzie tu o prawdg wszechstronną i pełną, achre- 
matyczną i chrematyczną transcendentalną i Bożą, która na

Panteon. Tam III. _  w .



umysł czysty za wysoka. Idzie tu dopiero o świat nadzmy- 
słowy, którym jest czyste myślenie, jako odwrotność doświad
czenia, lub o samo i proste zmysłowości zaprzeczenie. Zmy
słowość tu atoli, podług drugiego, wyżej danego warunku, 
zostaje li zaprzeczona, nie zaś usunięta całkowicie. Ona ma 
w naturze swe prawa, jako innobyt ducha, jako jego znikomy 
wyjaw. Ale Etyka spekulacyjna już o prawa się te nie troszczy. 
Tym sposobem, jako Protestantyzm, Katolicyzmu, tak Spekula- 
cya Empiryi, staje się również w powiatach tych, prostą negacyą, 
pustem w sobie przeczeniem, idealną i czczą przeciwtwierdzią.

Co w Etyce tej Powinność, Cnota ? Trzymanie się nadzmy- 
słowego świata. Ależ, czy wszystko cc nadzmysłowego, jest 
prawdziwe i dobre? Czyli n. p. myślenie czyste i cała umy- 
słowość Spekulacyi niemieckiej, nie próżne oderwanie, a więc 
coś bez rzeczywistości, czcza mrzonka, której nawet w Niem
czech nikt się nie trzyma? Jcstli prawda i Dobre w pajęczy
nie samych abstrakcyi, w dziurawym orzechu czystego myśle
nia, w dymie idei? Czy niewidzialność widzialności istota? 
O, co prawisz nam, Niemcze! My Polacy stoimy wyżej od 
Ciebie i wiemy dobrze, że świat tamten, będąc istotą rzeczy, 
odsłania się dla oczu naszych w tym świecie. My przypomi
namy sobie Słowo Zbawiciela: „Kto mnie widzi, widzi i Ojca 
niebieskiego,“ — a pojmujemy to należycie, że jako w Chry
stusie, tak we Świętych Pańskich i w każdym zacnym czło
wieku Bóg staje się widzialny. Nam twoja niewidzialność bez 
widzialności urojenie. Trzymać się mamy nadzmysłowego świata, 
zaczem, jeżeli nie świata Spekulacyi niemieckiej, to chyba za- 
gwiazdowego nieba i wszystkich jego roskosznych mar, od śre
dniowiecznego czasu zmyślonych i wiarowo uświęconych. Jakże 
tu spotyka się przeczenie ze spaczonem twierdzeniem, a prze
mądrzałość z barbarzyństwem!

Co znowu Złe, moralny występek, grzech? Odpaśdź od 
nadzmysłowego, a dzierzyć się zmysłowego świata. Ale, czyliż
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tylko m ozaikę, m m ętnou i i chuci są zmysłowością? Czy Rze
szę, gdy używam danych mi od Boga zmysłom w celu pozna
nia stworzonego od Boga, zmysło świata? Czyli natura 
cała, dzieło doskonałe Boże nie jest Czy Empirya
na opokach zmysłów naszych oparta, nierozpędza zabobonów 

lary i mrzonek Spekulacyi, a nieprzynosi wiele dobrodziejstw 
światu, - czy meupewnia nam panowania nad natura? Jestli

m itl e6;  ' w ” S W f a " 2-’ * k * 1™  mi mą
Z  f k t f —  ? gl9rtn0SC m°J'a dla natury, którą Bóg stwo- 
^y rej jes em sam cząstką, moralny występek? Jakże 

się to zgadza z warunkiem twym drugim, podług którego zmy- 
■ owosc, me znosie, d e  pod umysłowość podciągać trzeba?

y mogę wreszcie naturę bez granic, której niestworzyłem 
1 mewodzę w mej dłoni, jako Bóg, która ma już swe prawa 
nieodmienne i konieczne, poddawać pod prawa umysłu mego, 

cz popadnigcia w głupstwo niemieckie?

21) HEGIEL Grzegorz, Wilhelm, Fryderyk, słońce i naj
potężniejszy mądrości niemiecldćj mocarz, którego Spekulacyą 
a nawet Etykę, poznało się już obszernie przy końcu księgi 
pierwszej, taki, mniej więcćj, wystawił moralności pierwiastek:

„fotel ,  jest troisty w sobie samym: 1) lub ie-
nostkowy twój, mój, wszelaki osobisty; 2) przedmiotom  

luli wszechświatowy, ogólny, wszystko stwarzający i piastu
jący przenikający i kształtujący; 3) bezwględmj, lub kmiot-  

pi zedmiotowy, w którym duch pojedynczy staje się duchem 
go nym, a duch ogolny nabiera świadomości siebie. Ostatni 

tworzy społeczeństwo ludzkie, Kościół, Państwo, Umiejętność 
a jest duchem Człowieczeńskim. Trzy dzielnice te ducha od
noszą się, nie jedynie do poznania i nauki, lecz także do 
świata woli i uczynku, do moralności. Gdy duch kmiotowy 
zjednoczy się z duchem przedmiotowym i zostanie duchem bez
względnym, to poznając,pozyskuje kmiot-przedmiotową ideę,

5*
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która jest Absolutem i bezwzględną, i najwyższą Prawdą, 
a działając urzeczywiszcza tę ideę i ten Absolut, a zdobywa 
bezwzględną, lub najwyższą Cnotę. Co Cnota i Dobre moral
ne? Zjednoczyć się z duchem ogólnym, tak we wszechświecie, 
jak w człowieczeństwie, i stać się wiernym jego wyrazem. 
Stąd następujące trzy prawa moralne:

„1) Jednocz kmiotowego ducha twojego z duchem przed
miotowym, t. j. rozszerzaj się dzielnością umysłu twojego co
raz rozleglej, coraz nieskończeniej, aż ogarniesz w siebie na
reszcie ducha ogólnego w całkowitej wszechmocy i pełni! Gdyś 
ducha twojego zlał z duchem tym w jedno; zadrga, poruszy się 
i zagra on wszechwładnie w tobie, a myśli, uczucia i uczynki 
twoje będą jego tchnienie i wola. A jako duch ten stworzył 
materyalny, tak ty stworzysz w nim moralny świat, który bę
dzie i być musi doskonały.

„2) Usiłuj zostać duchem bezwzględnym, t. j. kmiot-przed- 
miotowym, jednostkowo-ogólnym, który pełną ukazuje się pra
wdą! Wtedy będziesz człowieezeńskiego ducha najwyższym 
wyobrażnikiem, a ludzkości mistrzem i panem. — Masz zje
dnoczyć się z duchem przedmiotowym i bezwzględnym, ale nie 
rozpłynąć się i utonąć w nim, a przestać być sobą. Wcią
gniesz w siebie ducha ogólnego, zatrzymując twą osobistość. 
Przywiedziesz go w sobie do świadomości siebie i do działa
nia z zamiarem, planem, a wiedzą, ale sam niezaginiesz w nim. 
Tylko stan taki sprawuje ducha kmiotprzedmiotowego lub bez
względnego, ducha iście człowieezeńskiego.

„3) Duch bezwzględny, kmiot-przedmiotowy, lub człowie- 
czeński kieruje losami naszego świata. Dzieje i polityczny stan 
dzisiejszy jego robota. Co on postanowił i wykonał lub co 
dzisiaj czyni i jutro zaprowadzi; wszystko to mądrość pia- 
wdziwa i Dobre najprzedniejsze. Zjednocz się przeto z nim, 
by Cię to i wiele kosztować miało, a nawet bolało; — uznaj



wszystkie dzieła jego za rozumne, konieczne i prawe, uderz 
przed nim uwielbienia i pokory czołem, — a będziesz mądry 
i cnotliwy!

„Co Złe, niecnota, moralny występek, grzech? Gdy kmiot 
odszczepi się całkowicie od wielkiego przedmiotu swojego, którym 
jest duchowość powszechna, idea we wszechświecie i w człowieczeń
stwie, a zechce sam być prawdą jedyną; wtedy błądzi on i ciężko 
grzeszy. — Oderwawszy się od ducha przedmiotowego i nie- 
idąc za nim, ale obracając się przeciwko niemu, będzie wnet 
odeń rozdeptan i zniweczon, albowiem duch ten panuje w na
turze i jest wszechmocny. Oderwawszy się znowu od ducha 
bezwzględnego lub kmiot-przedmiotowego, wejdzie się w walkę 
z duchem ogólno-człowieczeńskim, który społeczność urządził, 
umiejętność i prawa utworzył, a mędrszy i silniejszy być musi 
od każdego jednostkowego; — wejdzie się z nim w walkę, 
która jest w sobie samej głupia, a kończyć się zwykła wię
zieniem, szubienicą, mieczem. Możesz być albo ducha ogól
nego mistrzem i panem, albo jego sprzymierzeńcem i pomo
cnikiem. Gdy tego nieehcesz, to twoja wina, że on Cię ofiaruje 
na swoim ołtarzu, jak ducha szkodliwego i złego. — Ponieważ 
duch przedmiotowy i bezwzględny, lub wszechświatowy i czło- 
wieczeński, stanowi treść i iściznę, lub istotę kmiotowego du
cha; przeto, kto odeń odpada, odpada również od samego siebie 
i niewie, co czyni. Nierozum jego bezgranic. — Duch ogólny jest 
sam jeden nieśmiertelny. On, będąc istotą ducha jednostko
wego, upewnia mu nieśmiertelność. Gdy się więc odeń odry
wasz, przeznaczasz siebie sam na śmierć i z ducha robisz się 
robakiem, z bytu nicestwem.

„Skoro duch ogólny stanowi i sprawuje istotę ducha je
dnostkowego, mówię, istotę, bez której jaw  żaden ani chwile- 
czkiby nie istn iał; więc jakim sposobem odpad ducha mojego 
od ducha ogólnego miejsce mieć może? Jakim sposobem Złe 
moralne staje się możebne? Człowiek jest, co do istoty du-



—  70 —

chem, a co do jawu dałem. W duchu jego myśli i idee, w ciele 
zaś żądze, chuci i namiętności, lub kłam. Krom tego ma on 
rozum, by stosunki te rozumiał, i wolną wolę, by ku jednemu, 
lub drugiemu się skłonił. Otóż, gdy porzucasz ducha ogól
nego, i oddajesz się ciału, oraz jego krewkościom, które za
mieniło Cię w jednostkę bezsilną; gdy chcesz być li jednostką 
tą, li dla siebie; — wtedy upadasz. I robi się z ciebie zwierz, 
robak, proch ziemski, czcze nic.“

Teraz Heglowskiej moralności tej ocenienie.

O, biedny, biedny Kmiocie, którym jest wszelaki poje
dynczy człowiek! Tyś niewolnik ducha przedmiotowego, lub 
natury! Niegodzi się ci ani mruknąć przeciwko niemu, bo 
cię on rozgniecie, jak muchę. Tyś także niewolnik kmiot- 
przedmiotowego, bezwzględnego, lub człowieczeńskiego ducha! 
gdyś z nim w niezgodzie, skończysz na rusztowaniu. A w obu 
razach grzeszysz, dopuszczasz się moralnego złego i jesteś 
głupi! Tyś dwu fatalności srogich jeniec. Oto los twój? Co 
znaczy wolna twa wola? Oto masz wybór aż trojaki, albo stać 
się panem ducha ogólnego, albo jego zwolennikiem i sprzy
mierzeńcem, gdy wyrzeczesz się woli własnej i czynisz to je
dynie czego on chce; — albo wreszcie jego ofiarą, gdy pój
dziesz za myślą własną. Jeżeliś jego sługa i naczynie, masz 
wolność; jeżeli nie, czekają na cię kajdany. Zaczem niewola 
tu wolnością, a wolność niewolą! Co znaczy twa moral
ność? Co ci się udało, choćby też i czyn najhaniebniej
szy, to było zgodne z wolą ducha ogólnego; to tedy rozumne 
i dobre, to cnota! Co zaś ci się niepowiodło, choć zamie
rzałeś najzacnieszą rzecz; to przeciwiało się woli ducha ogól
nego; to nierozumne i złe! czyś cnotliwy, lub występny nie- 
zależy to od ciebie, ale od szczęśliwego lub nieszczęśliwego 
wypadku twych przedsięwzięć. Odgadujże wciąż, co się uda, 
a co się nieuda, a graj w cetno i licho. Skoro rzeczy tak 
stoją, to najrozumniejsza, najpewniejsza i najlepsza trzymać 
wszędy z władzą panującą, która jest ducha ogólnego wyra-



zem. I oto z Ciebie konieczne Serwilizmu narzędzie! — Przez 
ludzi pojedynczych wypowiada się 'przeświadczenie narodowe, 
bo ducha kmiotowego duch ogólny jest treścią. Hegiel roz
winął to jedynie, co tkwiło od wieków i tkwi jeszcze w du
szy germańskiej.

Duch przedmiotowy i bezwzględny, z któremi jednoczyć się 
ma duch twój, może być mądrością arcywielką, lecz niejest wcale 
dobrocią nieskończoną. On twardy, nieczuły, dla tego właśnie, że 
przedmiotowy i bezwzględny. Nieuczyni żadnego wyjątku przez 
miłosierdzie, albowiem on konieczność; niezna ani przebaczenia, 
ani ułaskawienia, tych najprawdziwszych i iście Bożych cnót. 
On jawny Kmiotowości nieprzyjaciel, a chociaż się w nią wciela, 
szukając świadomości siebie, pożera ją natychmiast i niweczy, 
jak Saturn swe dzieci. On twój najstraszniejszy wróg, twój 
Kryszna, twój zagładziciel; jakże więc masz żądać zjednoczenia 
się z nim, które żywota twego ma być prawem ? Jakże możesz mu 
być posłuszny ? Braknie mu miłości, braknie serca. Czy podobna 
Ci więc go kochać ? A jakże mu daleko do cierpienia pospołu 
z tobą, — do wzięcia na siebie, ku odkupieniu ciebie boleści two
jej, — do Chrystusowego krzyża! Niema w nim ani śladu święto
ści, nic a nic Bożego, i ty masz go czcić, jak Boga twojego! Jako 
podstata Spinozy zewnętrzną, tak duch ogólny Hegla we
wnętrzną jest Moirą. To necessitas et apodicticitasl Wolność 
tu przepada. Jako u Spinozy w końcu końców tylko Mate
matyka , tak u Hegla tylko Lolka! Ale Etyki w nich nie ma. 
Jako tam, tak i tutaj prawdą i absolutem niejest wcale Oso
bistość, bez której ani wolna wola, ani moralność istnieć nie- 
może. Tu młot, tam kowadło, a ty w środku. Poddać się 
tej konieczności niepodobna. I musisz ją  nareszcie odepchnąć, 
nie dla tego, że oddać się chcesz żądzom i chuciom ciała, ale, 
że czujesz się od niej czemściś bez miary wyższem; że czu
jesz się wolnością i boskością z niebios.

Ani przedmiotowy, a siebie nieświadomy, ani kmiot-przed- 
miotowy, od kmiotowego i przedmiotowego ducha zależny,



niejest tu Bogiem. Jeden i drugi, to panteistyczny Ogół. 
Bogiem może być tylko Osoba, Jaźń najprzedniejsza , Kmiot 
najwyższy. Ty, jako kmiot znasz się zacniejszym i bardziej 
do Boga podobnym, niż Heglowski ogólny duch. Wolno ci 
nawet, w szlachetnem godności własnej uczuciu z ducha tego 
szydzić, zwłaszcza, gdyś jeniusz, a widzisz jego ciemnotę i ni- 
skość. — Duch ogólny, równie jak materya ogólna wychodzi, 
skoro znasz prawdę lepiej od Hegla, z osobistego Boga, lecz 
ciemnieje za Bogiem i uronią świadomość siebie. Dopiero 
w człowieku powraca on do świadomości siebie, odzyskuje 
swą, istotę i staje się osobistym, jak w Bogu. Dopiero 
w człowieku przestaje on być prostą, siłą, daną żywiołom 
i zwierzętom. Dopiero w człowieku zachodzi jego uzacnienie, 
a uzacnieniem tern jego moralność. On Cię potrzebuje i szuka. 
On bez ciebie nie wie nawet, że jest. Tyś przeto odeń lepszy 
i wyższy. Jakże więc poddawać się masz jego prawu?

Moralność i Cnota jest jedynie tam, gdzie Osobistość. Je
żeli Osobistość, to z nią moralność i cnota wszechistnienia 
grunt. Nie duch ogólny moralności sprawca i piastun, ale 
raczej moralność jego istota, która wie się tylko w Bogu i czło
wieku. Duch ogólny tęskni za nią tak długo, aż ją wreszcie 
napotka i uwielbi w dziateczkach Bożych. Spekulacyjna Etyka 
popełnia tedy to samo nieloiczne Qui pro quo, co i empiry
czna Etyka, robiąc przyczynę skutkiem, a skutek przyczyną, 
t. j. ducha ogólnego moralności, miasto moralność ducha ogól
nego istotą i źródłem.

22) KREMER JOZEF, polski profesor filozofii w Kra
kowie skierował Spekulacyą niemiecką ku Bogu osobistemu, 
tudzież ku nieśmiertelności osobistej i sumieniu człowieka. A ła
two dało się to uczynić, bo wystarczało na wskazaniu konie
cznych następstw dalszych z samejże nauki Hegla.

Jakoż duch człowieczeński, będąc kmiot-przedmiotowy, jest 
prawdziwie bezwzględny. Ale duch ogólny we wszechświecie,



będąc li przedmiotowy, nie jest bezwzględny. On tedy stoi
niżej od człowieczeńskiego. Jakże więc podoła stanowić jego 
treść, istotę i pierwiastek? Jak duch niższy może być stwórcą 
wyższego, a wyższy wykwitem z niższego. Z małpy nieroz- 
winie się Plato. Tu główny Spekulacyi Hegla niedostatek 
i błąd. Zrobić zaś ducha człowieczeńskiego treścią, istotą 
i pierwiastkiem ducha ogólnego; to nie idzie wcale, gdyż wtedy 
człowiek byłby stwórcą wszechświata.

Duch ogólny we wszechświecie powinien i musi być, ró
wnie jak człowieczeński, kmiot-przedmiotowy, lub bezwzględny. 
Gdyby nie było w nim krniotu, jak ITegiel twierdzi, czy roz- 
winąćby się i wyróść zeń mógł kmiot w człowieku? Kmiot 
jest koniecznie w ogólnym, dla tego właśnie, że jest w na
szym duchu. Cóż zatem może być w duchu ogólnym wszech
świata Kmiotem? To samo co w duchu człowieczeńskim, 
czyli Osoba. Czyja? Jaka? Jużcić nie twoja, ani moja, nie 
ludzka, lecz Boża. Bóg jest przeto Prawda osobista, która 
świat stworzyła i światem rządzi, a której człowiek jest we 
świecie odblaskiem. Jako w duchu człowieczeńskim kmiot 
ludzki, tak w duchu ogólnym kmiot Boży jest ognisko i prze
świadczenie wszechświata. Jako duch człowieczeński na łonie 
czasu, tak duch ogólny na łonie wieczności jest kmiot-przed
miotowy. Duch ogólny, jako kmiot-przedmiotowy w Stwórcy, 
jest iście bezwzględny, a człowieczeński li odblaskowo-bezwzgle- 
dny. Tym sposobem w ducha ogólnego wjeżdża Bóg osobisty 
i przeobraża go całkowicie.

Skoro odmieniło się znaczenie ducha ogólnego, to i duch 
człowieczeński, który zeń wykwita, począł znaczyć co innego. 
Duch przedmiotowy jest treścią ducha kmiotowego. Jeżeli 
w duch przedmiotowy wkroczył Bóg osobisty, toć i w ducha 
kmiotowego wejśdź musiał tenże Bóg. Co w człowieku Boga
osobistego odbiciem? Jaźń z wolną wolą i przeświadczeniem, 
jaźń wiekuista i rozumna, lub Osobista nieśmiertelność. Nie



dość! Kównież znanie Boże odbija się w człowieku, jako wie
dza bezpośrednia o Bogu i tamtym świecie, zowiąca się zwy
kle sumieniem. „Człowiek pojedynczy, mówi Kremer, ma Pra
wdę w sobie. Sumienie jest prawdą bezpośrednią, wiekuistą 
i niemylną, którą Bóg włożył w serce człowieka. Sumienie 
jest głosem, który wykazuje mu tryb postępowania w świecie. 
A jeżeli głos wewnętrzny myli; toć nie sumienie myli, ale po
pędy, skłonności/4 (Tom II. str. 661.)

Bóg osobisty w przedmiotowym, a nieśmiertelność osobista 
i sumienie w kmiotowym duchu przeobraziły również spekula
cyjną Etykę. Oto jej zarys w słowach samego Kremera:

„Jedność kmiotu i przedmiotu, tkwiąca w duchu naszym, 
jako istota jego, wyjawia się koniecznie, gdy się duch odnie
sie do przedmiotów, zewnątrz niego istniejących. W tern od
noszeniu się zaś okaże się ta jedność dwojakim trybem : 1) Duch 
w poznaniu przedmiotów zewnętrznych winien poznać treść 
przedmiotu i zjednoczyć się z tą treścią, a tern samem zło
żyć się z nią w jedność. 2) Podobnie też wola winna być 
ugruntowana na takiejże prawdzie. Wola powinna z istoty 
swojej stanąć w jedności z tym światem zewnętrznym i z temi 
prawdami ogólnemi, rządzącemi światem; winna być spółpra- 
cownikiem rozumu wiekuistego, żyjącego we wszech rzeczach — 
Wynika ztąd, iż, jeżeli, ani pod względem poznania, ani pod 
względem woli duch nie będzie się oglądał na Prawdę, rzą 
dzącą światem, czyli, jeżeli nie ziści owej Jedności myśli 
i istnienia, kmiotu i przedmiotu, będącej istotą jego; — jeżeli 
tedy wyrzecze się istoty swojej ogólnej, a stanie się głuchą, 
osobniczą jednostką bez treści, opierającą się tylko na sobie; — 
już wtedy duch zrzeknie się wiekuistej natury swojej, odstąpi 
od niej, oderwie się od wszelkiej prawdy przedmiotowej, sta
nie się złym. Wszak właśnie mola ducha wolna jest powo
dem, że się może stać złym; że Złe wstąpić może w świat. 
Ale Złe, właśnie dla tego, iż jest odszczepieństwem od prawd



ogólnych przedmiotowych, niezdoła utrzymać się w świecie, 
bo te prawdy wiekuiste ścierają Złe, zaprzeczają je i niweczą.... 
A powiedzieliśmy już, iż to Złe niepochodzi z sumienia, ale 
z popędów i skłonności człowieka. “ (str. 660.)

Gdyby już w Loice Kremera duch ogólny nie wy kwitnął 
Bogiem osobistym i gdyby pod prawdą rządzącą światem nie- 
należało się rozumieć właśnie tego Boga; gdyby wreszcie nie 
było w końcu wzmianki o sumieniu, to słowa powyższe mo- 
żnaby wyłożyć całkowicie w duchu Hegla. Tyle tu jeszcze Je
dności ze spekulacyą jego. Lecz nareszcie ustaje ta jedność 
i widzi się czystego Kremera.

Ponieważ i człowiek i Bóg jest Osobą, Kmiotem; przeto 
zapala się pomiędzy nimi miłość. Bóg kocha człowieka i czło
wiek kocha Boga. Bóg włożył promień własnej wiekuistej świa
tłości w duchu stworzonego. Tam promień ten tli się nigdy nie- 
zgasłą iskrą. Ztąd też tęsknota tego pierwiastku nieskończo
nego ku Bogu. Stąd się rodzi miłość ku Bogu; stąd przeczucie 
w człowieku o nieskończonem przeznaczeniu duszy jego. Czło
wiek wznosi się nad naturę, nad świat zmysłowy, bo we wnę
trzu jego Duch Boży głosi mu jego panowanie nad światem 
zmysłowym. Lecz, jeżeli rzeczywiście ma posiąśdź świat rna- 
teryalny, niechaj się zbliży miłością ku Bogu! Bo Bóg jest 
Stwórcą i mistrzem tej materyi; bo z Boga przyjdzie mu po
moc i siła! Tak materya przezwyciężona staje się środkiem 
dla celu duchownego. Ten cel znowu jest środkiem dla wyż
szego celu. A tak następnie wznosi się wyżej a wyżej, z ce
lów do celów, aż cele wszystkie znajdą spokój i dopełnienie 
swoje w Bogu, w miłości Bożej.“ (str. 675.)

Tym sposobem moralność stoi na ustawie miłości. I oka
zuje się śród pięknych poszukiwań, że miłość jest Cnota (str. 
678); że miłość jest Powinność (str. 679), tudzież, że miłość 
Dobro najwyższe (str. 684).



W Kremerze gra rolę wyłącznie Buch, a z nim Speku- 
lacya. Ale Spekulacya ta przestaje być Spekulacyą niemie
cką, a przeobraża się, mimo wiedzy i woli, w Filozofią pol
ską, naszę. Czemu? Niejest tu ona już prostą Kmiot-przed- 
miotowością ducha, a właściwie Kmiot-podmiotowością. Z jednej 
tu strony kmiot ludzki, a z drugiej w końcu końców kmiot 
Boży. Pomiędzy dwoma kmiotami temi rozkłada się przed- 
miotowość, lub świat materyalny, i podmiotowość, lub duch 
ogólny, i wielka kmiotowość, lub duch człowieczeński. Kmiot 
ludzki przewędrowywa trzy te mosty, rozwieszone między czło
wiekiem i osobistym Bogiem, aż spotyka się wreszcie z Kmio
tem Bożym. To tedy już nasza, we wstępie do Panteonu pod 
liczbą 5 i 13 bliżej oznaczona Kmiot-kmiotowość, sprawująca 
najwyższą Poznania cechę. — W Kremerze Spekulacya nie
miecka przestaje być li czystem myśleniem i rzeczą samej 
głowy. Tu jest także miłość, rzecz serca. — W Kremerze Spe
kulacya ta przestaje być Panteizmem i wylewa się w Chrze- 
ściaństwo, a przyjmuje uzacnienie najwyższego stopnia; do 
jakiego tylko była zdolna. — Tu znowu duch polski górą. 
I widzimy ciągle, że czego się jedno on dotknie, zgoła Spe- 
kulacyi niemieckiej, tak w sobie wyłącznej, pod tchnieniem 
jego wszystko podnosi się ku niebu i szlachetnieje. A Niemcy 
tego niepostrzegają i śmią jeszcze spodziewać się od nas, iż 
przyjmiemy ducha ich za naszego mistrza!

*
*  *

B) PSYCHOLOGICZNE moralności pierwiastki teraz na
stępują jako spekulacyjnej Etyki część druga. Dusza ludzka 
żąda zbawienia. Tu zatem może znów być mowa o szczęściu.

23) PROKLUS, w piątym Ery naszej wieku, tak uczy:
„Bóg niejest i niemoże być co innego, tylko dusza wszech

świata, mieszkająca w jego środku. Dusza ta stanowi ogni-
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sko świadomości wszystkiego, a jest przeczysta, święta, do
skonała. Ona światłość niebiańska. Z niej rozchodzą, się 
promienie na okół w przestwory powszechnego świata aż do 
najciemniejszych jego krawędzi. — Dnsza ludzka jest jeden 
duszy tej promień, utopiony w świecie i odziany materyą. 
Ona rozpięta między światłością i ciemnicą, Dobrem i Złem. 
Najduje się w ziemskim, od środka wszechświatowego bardzo 
odległym i ciemnym kręgu, lecz sama jest początku niebiań
skiego i ma światłość w sobie. Stąd zasada: „Oczyszczaj du
szę od ciemności, materyi i Złego, w którem się tutaj skąpała! 
Odwracaj ją  od ziemi, a kieruj ku niebu! Rozpłomień iskrę 
w niej Bożą w światłości morze!“ — Jakim sposobem doko
nasz tego? Nie jedynie panowaniem nad żądzami, chuciami 
i namiętnościami, lecz udręczeniem, biczowaniem i krzyżowa
niem ciała. Gdy ciało słabnie; to utraca swe bujności, mię
knie i robi się posłuszne. Wtedy dusza nabiera hartu. Krzep- 
kość ciała niemoc duszy, a niemoc ciała krzepkość duszy. 
Dusza zaś krzepka zleje się w jedno z duszą wszechświata.“

Psychologiczny pierwiastek ten stał się Anaclioretyzmu 
ojcem.

24) ROBINET: „Jako zwierzęta fizyczny, tak dusza ludzka 
moralny ma przyrodzony sobie instynkt. Jak instynkt fizyczny 
odsłania zwierzętom, co im szkodliwego, a co pożytecznego; 
tak instynkt moralny ukazuje duszy Złe i Dobre. Instynkt 
moralny jest organ osobny, w który zaopatrzył Bóg duszę ludz
ką, a który tak przyjmuje od Dobrego, lub Złego wrażenia 
jak n. p. oko od przedmiotów widzialnego świata. Obracaj 
organ ten ciągle na rzeczy, będące jego przedmiotem; — obra
caj go tak na sprawy moralne, jak obracasz wzrok na barwy 
światła; — ćwicz go i doskonal; a usposobisz duszę do Cnoty! 
Zadowolenie instynktu moralnego w duszy uczynkami dobremi; 
to nasza Cnota. Stąd prawo: „ Otaczaj się przedmiotami mo
ralności i zaostrzaj na nich duszy twej instynkt!

Jakże Psychologia ta empiryczna!



25) SHAFTESBURY, około 1G50 roku, uczy: „Okrom 
pięciu zmysłów zewnętrznych, mamy szósty zmysł wewnętrzny 
lub zmysł moralny wyjawiający się przez przyrodzoną duszy 
skłonność do Dobrego, a odrazę od Złego. Wszystkie uczynki 
ludzkie są dziećmi tej skłonności i tej odrazy, jeżeli są do
bie, a odstępstwem od nich, jeżeli są złe. Dobre uczynki 
mają na celu zawsze niemal ogólny, a złe własny pożytek. 
Kto idzie za moralnym zmysłem duszy i pełni uczynki dobre, 
jest cnotliwy, a kto nie, ten nic niewart. Tylko cnotliwięc 
może być szczęśliwy. Szczęście niecnotliwego czczy pozór. “

Jakże blisko i jak daleko zarazem jest się tu od prawdy. 
Moralny zmysł, to jawnie nasz transcendentalny mysi. Ale, 
że pojmuje się go li jako zmysł, zanurza się rzecz w Empiryi.

26) ITUTHESON podniósł pierwiastek Shaftesburego i uro
bił zeń dosyć porządny moralności system: „Cnota polega na 
przyzwyczajeniu się do wykonywania Dobrego, a córką jest 
skłonności duszy naszej ku Bogu i Bliźniemu. Skłonność ta, 
pizemagając nad żądzami i namiętnościami cielesnemi, a pa
nując im silnie, nagli nas do uczynków takich, co mają na 
celu szczęście Drugiego, i zowie się cnotą. Co zaś skłonności 
tej probierzem ? nic innego tylko moralny zmysł, widzący bez
pośrednio rzeczy prawe i nieprawe, a odróżniający Dobre od 
Złego. On czuły jest na Dobre, które sprawuje mu przyje
mność, i na Złe, które mu niemiłe. On każe często zapomi
nać o sobie, a troszczyć się o Innych; iśdź zgoła na śmierć 
za dobio ogólne. Jeżeli, w skutek moralnego zmysłu, szczęście 
Drugich stanie się żywota naszego zadaniem i wszystkich uczyn
ków naszych kresem; pozyskujemy Cnotę. Kto zaś dba tylko
0 siebie, zgoła ze szkodą Drugich, ten niegodziwiec. — Czło
wiek nie jest Samoiścem, jako Bóg, lecz tylko jednym ludz
kiego społeczeństwa członkiem. Powinnością więc jego, żyć
1 działać dla Drugich, mianowicie zaś dla dobra ogólnego.
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Ażeby powinności tej podołał, starać się ma o zdrowie, naukę, 
o doświadczenie i wprawę, o dobro materyalne, jako potrzebne 
środki do wysokiego celu. Stąd prawo: „ Trzymaj się skłon
ności duszy ku Dobremu i wzmacniaj j e j  potęgę zaprawą sto
sowną, a będziesz cnotliwy i szczęśliwy!

27) SMITH ADAM: „Co moralności g run t?  Nic innego, 
tylko Sympatya i Antypatya, duszy naszej wrodzona i właściwa. 
One wiodą nas z początku do przyjaźni lub nieprzyjaźni wzglę
dem pewnych osób, później zaś do życzliwego lub nieżyczliwego 
osobom tym postępowania i działania. Jeżeli chcesz być cnotli
wym człowiekiem, strzeż się A ntypatyi! Ale to jeszcze mało. 
Antypatyą, k tórą  uczuwasz, zamieniaj w Sympatyą! Czyli to 
podobna? O, czemu nie! Wejdź tylko w duszę niemiłego Ci 
Bliźniego, wmyślij się w jego myśli i wczuj się w jego uczucia! 
Znając go na wylot, pojmiesz jego stan i będziesz mógł być 
mu przychylnym; pokochasz go nawet i uszczęśliwisz. Słowem, 
czuj Sympatyą dla Wszystkich, a będziesz dobrym i zacnym 
człowiekiem! I zrozumiesz słowo Chrystusowe: „Kochaj na
wet twych nieprzyjaciół /“ Antypatya zaś krynica główna twych 
grzechów i wszystkiego Złego pomiędzy ludźmi.

„Wchodzenie w duszę Drugiego ważna rzecz niesłychanie. 
Nietylko nabędziesz przez nie sympatyi do niemiłej ci osoby, 
ale nauczysz się Etyki. Choć bowiem wmyślisz się i wczu
jesz w stan duszy Drugiego, nie staniesz się przecie Drugim, 
a  następnie wolny będziesz od jego żądz i chęci, od jego miło
ści własnej, od jego zaślepienia, i potrafisz ocenić postępo
wanie jego sprawiedliwie. Oceniając zaś tak czynności D ru
giego, wydobywasz dla siebie prawidła postępowania i pozy
skujesz etyczną mądrość, z nią zaś Cnotę. “

Ileż zacności w tej nauce! A wszelakoż ona błędna. 
Sympatya i antypatya odnoszą się, nie do pewnych osób, jak



się to nam na pozór wydaje, ale do Dobrego i Złego w tych 
osobach. Otóż, jeżeli się jest moralnym, do Dobrego powinno 
się mieć sympatyą, a do Złego antypatyą. Antypatya więc 
nie jest matką Złego.

Pierwiastek Huthesona i Smitha jest już pół psychologi
czny, a pół antropologiczny; przewodzi nas więc pięknie do 
trzecićj części Etyki spekulacyjnej.

C) ANTROPOLOGICZNY moralności pierwiastek wiąże 
duszę człowieka jednego z duszami ludzi innych i namaszcza 
ją przygotowawczo do Humanistyki etycznej. Tu dusza poje
dyncza wchodzi w stosunki z człowieczeńskim duchem na ło
nie ogólnego żywota w większym, lub mniejszym zakresie.

28) KONFUCYUSZ, około 497 roku Ery naszej, tak uczy:

„Jesteś wszystkiem śród innych ludzi, niczem bez innych 
ludzi. Rodzice Cię tak kochali. Odwdzięcz się im za to mi
łością ludzi ogólną'. Rodzice Cię wychowali i czynili Ci tyle 
dobrodziejstw. OJpłać im za to, zwłaszcza gdy są już w gro
bie, żywotem twym dla innych, a pomocy twej potrzebujących 
ludzi i staraniem się o ich szczęście! Jednemu bądź Ojcem, 
drugiemu Synem, trzeciemu Bratem, czwartemu przyjacielem, 
a Wszystkim sługą! Siej Dobre naokół siebie, o ile to w twej 
mocy i usiłuj, ażeby Cię wszyscy kochali! Po coś ty na świę
cie? Oto, ażebyś był użyteczny Innym. Coś ty bez Innych? 
Biedna, nędzna istota. Żyjąc i pracując dla Innych, a służąc 
Wszystkim, dopełniasz przeznaczeń człowieka i będziesz szczę
śliwy. Nie dość! Czyli nie żądasz, ażeby Inni żyli i pracowali 
dla Ciebie, a służyli Tobie? Żyj i pracuj zatem dla Innych
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i służ im, a zniewolisz ich do odpłaty i wzajemności! Zobo
wiązuj ich, a będą Ci wdzięczni i będziesz ich miał w twój 
mocy. Jakież więc najwyższe postępowania twego prawo? 
„ Czyn to Drugiemu, co chcesz, ażeby Drugi ci czynił !“

Ma się tutaj, jak każdy widzi, głównie na baczeniu dzia
łanie i oddziaływanie, jakie zawiązuje się na ludzkości pier
siach pomiędzy jednym, a drugim, trzecim, dziesiątym i se
tnym człowiekiem, czyli antropologiczne stosunki. Pierwiastek 
ten, lubo przynosi niepospolitą Konfucyuszowi cześć, nie jest 
ani czysty, ani prawdziwy. On nieczysty, bo gruntem jego 
me powinność, lecz tylko samolubna roztropność, nakazująca 
mi czynie dobrze Drugiemu, ażeby Drugi dobrze mi czynił 
Uczynki tu moje są, jak pieniądze, które wypożyczam na li- 
c wę, a odebrać chcę z dobrym czynszem. Pierwiastek ten 
również nieprawdziwy, bo, jeżelim n. p. pracowity i życzę so
bie, ażeby mi nikt nieprzeszkadzał przy robocie, to, podług 
zasady danej, meodwidzę ani Krewnych ani Przyjaciół, sądząc 
ze i oni sobie tego życzą, co ja, choć się to ma może z nimi 
inaczej. Jezelim zaś próżniak i lubię odwidki mych spółto- 
warzyszow, to będę ich nachodził, bym też i trapił ich przez to.

Rozkazmk powyższy ukazuje się niedorzeczny, lecz tylko 
w ormie twierdzącej, lub Konfucyuszowej. Jest zaś bardzo 
trafny w formie przeczącej, lub Chrześdońskiej: „Nżeczyń tego 

rugiemu, c^ego niechcesz, ażeby tobie Drugi czynił! — albo 
tez: Co ci niemiłego, nie czyń tego Drugiemu.“ Czemu roz-
kazmk chrześciański ma być lepszy? Albowiem w formie swej 
pizecząeej,^ lub zakazującej wyłącza on tylko Złe, którego nikt 
sobie me zyczy, a nietylko Dobrego, które, w miarę okoli
czności różnych, może być bardzo rozmaite. Jakże wysoki 
t uch Chrystusowy! Cokolwiek on wypowiedział, to zawsze 
zwycięża i okazuje się jako ze wszystkiego najlepsze. Ale 
chwała i wielkiemu Chińczykowi, iż dotknął rzeczy tój samej, 
która godna była Chrystusowego słowa!

Panteon. Tom II [. — w r>o
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CXXIV.

Hum anistyczne m oralności pierw iastki.

Po Empiryi i Spekulacyi, jako wszędy, tak i na etycz
nych błoniach, kładnie się Humanistyka. Wiele tu  moralnych 
pierwiastków. Chodzi im ciągle o szczęście, jednakże już 
rzadko o szczęście własne ale o szczęście Ludzkości, Narodu, Sto
warzyszenia pewnego luh innego jakiego społeczeńskiego Ogółu. 
Odpychają wciąż prawie miłość własną, a stoją na miłości Bli
źniego. I to właśnie piękne ich lice. Ale cale inaczej z ich ni- 
cami. Błądzą mocno. Moralność, która jest Sama w sobie i dla 
siebie celem, użyta tu zostaje li jako środek do celów ziemskich, 
a bez miary od niej niższych. Miasto być ludzkich spraw 
istotą, ukazuje się tylko ich strojem. Zachodzi tu nieustan
nie znane nam już dobrze nieloiczne Qui pro quo, robiące 
z przyczyny skutek, a ze skutku przyczynę.

Częściami Humanistyki są: Socyalistyka, Polityka i Hi- 
storya. Ma się zatem socyalistyczne, polityczne i historyczne 
moralności pierwiastki.

A) S O C Y A L I S T Y C Z N Y  moralności pierwiastek pa
trzy głównie na cele społeczeństwa ludzkiego i robi Etykę 
celów tych służebnicą. Ma się następujące pierwiastku tego 
kształty:

29) PITAGORAS, bez wątpienia największy geniusz ja
kiego wydała Starożytność, uczeń Talesa, Anaksymandra i Fe- 
recyda, Hermesa Trismegista, Moscha i Sanchoniatona, a ra- 
czćj egipskiego i fenickiego Kapłaństwa, uczeń Magów peiskich 
i Gimnosofistów indyjskich, założyciel sławnego Związku so- 
cyalistycznego w Krotonie, italskiem mieście, polegającego na 
spolności dóbr i na braterstwie złożonego z 600 Internów i 2000
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Externow, pospołu z ich rodzinami, czczony jako Półbóg pierw
szy, co przyjął imię filozofa , i pierwszy, co wykładać począł 
Etykę, około 550 roku przed Chrystusem, tak naucza:

„Umiejętność czyni około przedmiotów li takich, które 
są w naturze wiekuiste, a o których rzec można, iż same je
dne ̂ posiadają byt rzetelny. Kto zajmuje się przedmiotami 
temi, jest miłośnikiem mądrości, lub filozofem. Celem filozofii 
otwierać duchowi ludzkiemu oko niebiańskie widzące bezpo
średnio Boskość i pokazywać mu świat utajony, świat bez 
miaiy wyższy od świata ziemskiego, a ukształcić go na gór
nych i zachwycających z wyższego świata widokach do tego 
doskonałości stopnia, iżby mógł nareszcie być przyjęty do 
grona Bogów. Zbożyć go t. j. zrobić podobnym do Boga 
i unieśmiertelnić; oto jej zadanie. -  Z największą usilnością 
starać się więc przynależy o oddalenie od siebie wszech ułud 
ziemskich, a ducha niegodnych, lub ociemniających i odducho- 
wiających, o wyzucie się ze wszech żądz i namiętności zwie
rzęcych, o pozyskanie wewnętrznego spokoju, któryby nas 
uzdolnił do przypatrywania się cichego, a błogiego Boskości 
i do zjednoczenia się z nią przy końcu pracy. Na intuicyi 
Boskosci, na Kontemplacyi wyższego świata polega mądrość i mo
ralna doskonałość człowieka. W tym celu dobrze uczynisz, 
gdy porzucisz świat i jego sprawy, a zamkniesz się w P rzybytku  
odosobnionym, samotnym, cichym, kędy żyją ludzie pod prze- 
wodem znającego się na rzeczy swej mistrza, którzy szukają 
mądrości i udoskonalenia się wewnętrznego. U mnie przyby
tek ta k i! U mnie święty Klasztor Ateny, Zakon filozofów  i wy
soka Szkoła  Zbozania Śm iertelnych!

„Tam na ziemi pierwszy filozof i pierwszy moralności nau
czyciel. Co moralność? Zostać Bogiem , lub Półbogiem, a uszczę
śliwiać ̂ n iże j od siebie stojących Śmiertelników. Czem się ich 
uszczęśliwi? Cnotami, które się im pokazuje w niebiańskiej 
światłości i przykłada do serca, a które wydobyć powinni 
sami z siebie.

6*



„Cnoty są dwojakie: prywatne i publiczne, lub osobiste 
i społeczeńskie. Pierwsze upewniają nam samym, diugie in
nym ludziom szczęście.

Osobiste cnoty polegają na ukształceniu samego siebie aż 
do doskonałości najwyższej, jaka tylko jest możebna. Siłami 
ducha naszego są: Rozum i Namiętność. Kształć rozum, a bę
dziesz umiał zaprządz namiętność do rydwanu Cnoty i kiero
wać nią ku ogólnemu dobru! Bądź posłuszny mędrszym od 
Ciebie, ażebyś na rozumie ich ukształcił rozum własny! Ma
my uszu dwoje, a język jeden. Słuchaj więc i myśl wiele, 
ale mów mało! Milcz tak długo, aż rozum twój dojrzeje! 
Mądry przygotowany jest zawsze do rzeczy, które spotkać go 
mogą, a nie są w jego mocy, i przyjmie je spokojnie. Rozum 
jego w nieszczęściu dopatruje się szczęścia. Czyni, co uznaje 
za prawego, a niedba, czyli się to ludziom podobać będzie, lub 
nie. Strzeże się bobu, gdyż niechce poddawać dobrego imie
nia swego pod sąd głupich, lub złych. Nie ulegnie rospaczy 
nigdy i niedopuści się samobójstwa. Tchórz moralny tylko 
porzuca niebezpieczną pocztę, na której go postawił los, 
i ucieka przed stoczeniem walnej bitwy. Walcz, bo walka 
otworzy Ci niebiosa! Unikaj przesytu w jedle i napoju! Tylko 
duch trzeźwy widzi rzeczy jasno. Przeładowanie się materyą 
robi nas bryłą ziemi. Pijaństwo zaś, to kilkugodzinne szaleń
stwo. Chroń się zbytku, który, niemając granic, a wzrasta
jąc ciągle, nie da i dać ci nie może zaspokojenia, który więc 
jawne jest głupstwo.

„Społeczeńskie cnoty wyższe są od osobistych cnót, a po
czynają się tam , gdzie kończy się sobkostwo. Odepchnij od 
siebie miłość własną, a miłuj ludzi! Wyrzec się osobistej 
własności, a złóż ją na ołtarzu dobra ogólnego! Ofiara ta da 
ci świadectwo, iż poczynasz być mądrym. Szukaj towarzy
stwa mężów rozumnych i zacnych, ażebyś w niem usposabiał 
się do służby publicznej i zasługi! Staraj się o rzetelnych przy-
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jaciół. W każdym przyjacielu najdujesz sobowtóra własnego, 
drugie twe Ja. Na przyjaciołach więc podwajasz, potrajasz, 
pomnażasz nieskończenie samego siebie, a robisz się zdolniejszym 
do uczynienia czegoś dobrego i wielkiego. — Kobieta przedstawia 
zmysłowy świat i jego mamonę, jest więc niebezpieczna. Rządź 
n ią , jak  rządzisz żądzami twemi, i podnoś, uzacniaj ją  twym 
duchem, a będzie czcigodna, wielka. Inaczej wywiedzie Cię ona 
na bezdroża i odda w służby Złego. — Szanuj prawa krajowe, 
pod których opieką żyjesz! Szanuj je, choć niedoskonałe, bo na
kazuje ci tak wdzięczność! — Po Bogu, który jest tylko jeden 
prawdziwy, czcij najbardziej rodziców, nauczycieli i dobro
czyńców ! Człowieka zasługi wielkiej wielbij jak Boga!

„Szczęśliwy jesteś iż przyjęto Cię do naszego Przybytku 
mądrości i cnoty. Oddałeś nam majątek i samego siebie. Za
pomnij więc całkowicie o sobie, a ży j i działaj dla związku! 
Jego chwała, twa chwała; jego szczęście twe szczęście!

„Kto do naszego Związku mądrości i cnoty nienależy; — 
niech przyłączy się do innego jakiego Stowarzyszenia, czy to 
kupców, czy rolników, czy rzemieślników, czy sztukmistrzów! 
Rózeczkę rozłamuje się łatwo, ale pęku rózg nierozłamiesz. 
O, niestój tylko sam ! Kto jest sam, niczego nie dokaże. Siła, 
potęga i szczęście nasze tylko w Stowarzyszeniu.

„Jeżeli zaś niema w bliskości żadnego wielkiego zbioro
wego ciała, któregobyś zostać mógł członkiem; trzymaj przy
najmniej z ławnictwem miasta ojczystego, ze sternikami twej 
gminy! Ale, powtarzam, nie zostań sam ! Kto sam, jest so
bek, zwierz, podła istota. Człowieczeństwo twej piersi po
czyna się ze Społeczeństwem.

„Jakie prawo moralności najwyższe? Szukaj, nie twojego, 
lecz społeczeńskiego szczęścia, mianowicie zaś szczęścia Zwią
zku, którego jesteś członkiem! Tu wszyscy stoją za Ciebie; 
stój przeto i ty za wszystkich! Żyj i giń za dobro Związko
wych, za dobro twych braci! 11
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U Pitagoresa wysoka jest socyalitsyczna Etyka. Błąd 
atoli jej największy, iż trąci Kastom ością. Hołdują jej dotąd 
wszystkie stowarzyszenia, n. p. klasztory mnichów, cechy rze
mieślnicze, ciała urzędników, półki wojskowe, ziomkostwa 
i chory studenckie w Niemczech, kluby politycznych stron
nictw we Francyi, słowem, wszelakie Związki, w których 
przeważa duch osobniczy i dobro zbiorowe, ale partykularne. 
Lepsza atoli, żyć dla jakiego Związku, niż dla samego siebie. 
Jest to już miłość Bliźniego, lubo jeszcze nie ogólna i w pe
wnych granicach ciasnych trzymana. Miasto „Bliźni“ słyszy 
się tu ciągle: „Jeden z Naszych.11

30) PUFFENDORF, około roku 1650 uczy: „Jeżeli
chcesz mówić o moralności, oddziel ją  całkowicie od religii! 
Czyń różnicę między Etyką, a Teologią, Rozumem i Objawie
niem! Rozum tknie się tego, a Objawienie tamtego świata. 
Chodzi ci o moralność, nie w niebie, ale na ziemi. Ona przeto, 
nie Objawienia, ale rozumu ludzkiego rzecz. Otóż Rozum 
wskazuje ci prawa i powinności tylko na piersiach społeczeń
stwa. Śród społeczeństwa jedynie rozwija się moralność i cnota 
a z niemi i szczęście nasze. Jakież więc moralności prawo? 
Żyj dla społeczeństwa; pracuj dlań i staraj się wszystkiemi si
łami o jego dobro, albowiem dobro społeczeńskie dobro twoje 
najwyższe! Troszczyć się o społeczeńskie dobro jest Cnota, 
a podnosić to dobro na górniejszy doskonałości szczebel boha
terska zasługa, dla którćj należy się cześć. “

Tutaj Socyalizm Pitagoresowy wylewa się za ciasne brzegi 
społeczeńskieh ciał, lub szczegółów, zabiera już społeczeński 
nieskończony Ogół. Celem jego Ludzkość cala. Do dzisiej
szego dnia Puffendorf jest moralności Socyalistów mistrzem.

31) PRTJDON: „Dobre i Złe zależą całkowicie od społe- 
czeńskich stanów. Tyle jest biedy niezasłużonej i tylko z winy



stosunków społecznych pochodzącej, że aż rozpacz bierze! Oto 
wielki jeniusz Szekspir trzyma konie paniczów przed teatrem, 
a Spinosa szlifuje okulary? Czemu? Bo lokajska posługa i lada 
szkiełko przynosi więcej od utworów ducha. Jaki tu jeszcze 
brak oświaty; co za barbarzyństwo! Masz córkę młodą, szczę
ścia godną i kochasz ją nad życie. Wytężyłeś wszystkie twe 
siły pieniężne i dałeś jej wysokie ukształcenie. A wszelakoż 
ona za mąż niepójdzie, starą panną zostanie! Niestety, nie- 
masz dla niej posagu! Kto nieszczęścia tego winą ? Społeczeń
stwo dzisiejsze, nikt inny! Co za powód społeczeńskiej biedy 
i nędzy? Oto, że dotychczasowe prawa, zwyczaje i obyczaje 
sprzyjają tym, co zbogacili się kosztem Drugich; — że biorą 
one pod opiekę wilków, rozdzierających owce; że święci się 
ogólnie zasada: „ Wyzyskuj Innych, jeżeli niechcesz, ażeby
wyzyskiwali Cię Inni! “ Potrzeba znieść własność osobistą, 
na przywilejach historycznych ugruntowaną, średniowiecznym 
rozbojem rycerskim, mongolską grabieżą i złodziejstwem do
bra ogólnego będącą, a zaprowadzić dobra spoinę. Przynależy 
wyrzec się Boga, księdza, szlachty, wszystkiego, co zaprowa
dzono jedynie ku temu, ażeby maluczka część przemądrych 
łotrów ogłupić mogła Ludzkość i strzygła ją tern swobodnićj 
ze złotego runa. Praca, to majątek rzetelny i dobro najprze
dniejsze. Ona zasługa i cnota. Kto próżniak, łotr. Stąd 
prawo moralne: „Wypowiedz wojnę Bogu i Teurgom, Ducho
wieństwu, Szlachcie, Kupcom i Lichwiarzom, wszystkim łu
pieżcom dobra ogólnego i sprawcom biedy ludowej; walcz
0 sprowadzenie lepszych stanów społeczeńskich; żyj i giń za 
przespołecznienie świata! Od ogólnego szczęścia jedynie zależy
1 szczęście twoje. Czyń przeto dla ogólnego szczęścia, co tylko 
w twej mocy! “

Z Prudonowego pierwiastku wygląda, przynajmniej w obec 
biednych rzesz ludowych, nieskończenie wielka miłość Bli
źniego. Obok miłości tej atoli staje straszna nienawiść warstw 
społeczeństwa szczęśliwszych. A niema wcale miłości Boga,



Tutaj, i Bóg nienawiści celem. Stąd też barwa rzeczy tak 
obrzydliwa. Pierwiastkowi temu hołdują, mniej lub więcej, 
wszyscy Socyaliści francuzcy.

32) KIRNER Niemiec: „Bieda i nędza na ziemi naszej 
tak rozległa, tak okropna! Jakże niesłychanie wiele tu Złego ! 
Co tego przyczyną? Oto nierozumienie i spaczenie pojęcia 
Cnoty! Co Cnota? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie 
miłość Boga i Bliźniego, nie poświęcenie się za Drugich i ofiara, 
nie praca dla dobra ogólnego, wpływająca do kieszeni jego 
sterników, słowem, nie głupota poczciwa, jak prawią nam pa
trzący zysku swego Oszuści; — ale miłość własna, a mądre, prze
myślne i zręczne sobkostwo. Tylko wyzyskiwacze społeczni mieli 
dotąd rozum i cnotę, a z niemi szczęście. Bądź więc każdy, 
jako oni! Myśl ó sobie; żyj i pracuj li dla siebie! Gdy wszyscy 
a wszyscy będą jednako samolubami; przestanie skubać jeden 
Drugich; nikt niezechce być cudzą owcą; każdy będzie miał 
rozum. A zniknie stosunek przemądrego łotra do głupiego 
poczciwca, lub pana do poddanego sługi. Egoizm jest je
dyny Odkupiciel i Zbawiciel świata. On rodziciel cnoty, do
brze pojętej, i najprzedniejsze społeczeńskie prawo. On za
sługa i powinność. Stąd zasada moralna: Sapere aude, t. j. bądź 
sobkiem najwyższej potęgi, a będziesz cnotliwy i szczęśliwy!“

Takie tu pomieszanie pojęć i języka, że Dobre staje się 
Złem, a niecnota Cnotą. Lecz zgoła tutaj jest na dnie ety
czna chęć uszczęśliwienia ludzkości. Kirner ma głębokie prze
konanie, iż podaje szczerą, a wyborną radę. Oto moralność 
Filantropii germańskićj i nowy duszy niemieckiej, a bardzo cie
kawy odsłon!

33) HOENE WROŃSKI: „Społeczeństwo jest na drodze 
postępu, a godzi rączo ku ostatecznym Ludzkości celom, ku 
panowaniu Cnoty, Światła i Królestwa Bożego na ziemi. Roz-



wija je zwolna coraz godnićj niebios Umiejętność, która sama 
jedna jest onym przyobiecanym Parakletem, t. j. Ducha po
cieszyciela objawem, Ducha świętego panowaniem. Stąd za- 
zasada moralna: „Umiłuj prawdę absolutną i podążaj do osta
tecznych społeczeństwa celów; — stań się umiejętności, lub 
Ducha świętego wyrazem, a oświecaj Innych i zbawiającą po
dawaj im dłoń; podążaj do Dobrego bez oględów i trwogi, zo
stań Unii mesyanieznej gorliwym pracownikiem! Tylko tym 
sposobem będziesz mądry, zacny i szczęśliwy, a zbawisz i sie
bie i spółcześny świat. “

Oto moralność, która przypomina Pitagoresa, a której 
hołduje Mesyanizm polski! Że to moralność w powiatach tych 
najprzedniejsza i najczystsza, rzecz jasna.

*
*  *

B) POLITYCZNY moralności pierwiastek ma postaci na
stępujące:

34) IMMANUEL KANT: „Bóg, tamten świat, istota zja
wisk, pod zmysły podpadających, rzecz w sobie, lub przed
miot transcendentalny jest jedno X, a istota osoby, pojmowa
nie, myśl w sobie, lub transcendentalny kmiot, drugie X . 
nieodgadnione. Bozum teoretyczny, który ugruntowywa umie- 
fętność ścisłą, niepodołając odcyfrować ani jednego, ani dru
giego z dwu tych Sfinksów, odsyła ich do wiary i upu
szcza zupełnie. Lecz rozum praktyczny, który ugruntowywa 
Kościół i Państwo, podnosi dwie te tajemnice, a chociaż od
gadnąć ich nie umie, dzierży je silnie. On wie, że bez nich, 
rozwaliłaby się natychmiast każda polityczna budowla; — że 
Bóg, niebo, nieśmiertelność ludzka, religia i moralność są ki
tem, spajającym cegły i cegiełki społeczeńskiego gmachu; że 
kitu tego ani wojsko potężne, policya i biurokracya, ani naj-
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doskonalsze kodeksa prawne niezastąpią. Od dawna też uro
bił i zaprowadził tak religią, jak moralność urzędową, za po
mocą, których rządzi się światem.

„Ale jak teoretyczny, tak i praktyczny rozum jest nie
wyczerpany w sobie. Ciągle rozwija się dalej i ciągle postę
puje. Co postanowił wczoraj, znosi dzisiaj, a ogłasza coś le
pszego na jutro. Jak prawa i konstytucye państw, tak i wy
obrażenia ludzkie są przemienne, a dążą ku coraz większemu 
udoskonaleniu. Nie dość! Rozum praktyczny nie jest wyłą
czną własnością ani Kościoła, ani Państwa, żadnego mocarza 
i rządzcy, a niedaje się brać jak wódkę, lub tytuń w arendę. 
On tkwi we wszystkich ludziach, bez wyjątku, a czuje się 
i działa w każdym człowieku. Pojęcia o Bogu i nieśmiertel
ności ludzkićj, lub religia i moralność wiążą się z osobistem prze
konaniem i sprawują rzecz sumienia. Zaś sumienie jest i musi 
być niepodległe. Ono wolność nasza i bezpośrednia za postępki 
odpowiedzialność przed Bogiem. Stąd wynika, że rozum pra
ktyczny zna się we wszystkich ludziach prawodawcą religijnym 
i moralnym, jeżeli nie dla człowieczeństwa całego, to przynaj
mniej dla pojedyńczyeh osób, i z upoważnienia każdego z nas 
do Autonomii. Autonomia ta zgodzić się może, lub nie, 
z urzędową religia i moralnością; ale, jako bezpośredni ogólnego 
rozumu praktycznego wyjaw, jest zawsze najgłówniejszą i naj
silniejszą ich piastą. Wiele tedy i Kościołowi i Państwu zależy 
i na tem, jakie są etyczne pojedyńczyeh ludzi przekonania.

„Tak przez wzgląd na zaspokojenie się wewnętrzne, jako 
też przez obowiązek obywatelski w Państwie, każdy z nas 
powinien urobić w sobie, ile mu podobna, niepodległe i czyste 
etyczne przekonanie, nadać sobie samemu moralne prawo 
i oprzeć je na rozumowej niewzruszonej zasadzie. Jaka być 
może ta zasada ? Tak postępuj i działaj, ażeby prawo twej woli, 
stawszy się powszechnego prawodawstwa podstawą, okazało się 
zdolne do uszczęśliwienia rodu ludzkiego /“
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Jest w zasadzie tej Królewskiego mędrca mowa o pra
wie woli naszej, ale nie oznacza się bynajmniej prawa tego bli
żej. Wie się o niem li tyle, że gdyby stało się prawem ogól- 
nem, powinnoby uszczęśliwić ród ludzki. Pozostawia się ka
żdemu wolność wyszukania i postanowienia sobie takiego 
prawa, a trzyma się tym sposobem świat w ciągłym postępie. 
Źe charakter tego moralnego pierwiastku jest polityczny, nie
ma ani potrzeby okazywać to tutaj, rzecz bowiem jasna. A że 
religia i moralność są politycznym kitem w Państwie i konie
czną praktycznego rozumu wymagalnością, wypadło to, w obec 
Rewolucyi francuzkiej, Kościół i Państwo rozburzającej, jako 
pojęcie rzeczy śmiałe, do czasu swojego arcy stosowne i spół- 
czesny świat zbawiające.

35) FICHTE JOHAN GOTTLIEB: „Co może być jedno 
N i drugie X Kaniowskie, t. j. rzecz w sobie i myśl w sobie, 
lub przedmiot i kmiot w gruncie swej istoty? „Nic innego, 
Tylko Jaźń ludzka, t. j. Osoba, przeświadczenie, rozum i wolna 
wola. Kmiot sadzi siebie samego za sobą i staje się przez to 
sam sobie przedmiotem. W nim i rzeczy i myśli ostateczny 
grunt. Wszakże czas i przestrzeń są formami naszego poj
mowania i rzeczy samych, a tkwią jednak w kmiocie, jak 
w przedmiocie. Myśl moja jest rzeczą w sobie. Pojęcie moje 
istota wszystkiego. Oto rozwiązana podwójna rozumu teore
tycznego zagadka!

„A, co do Etyki, tak stoi rzecz. Istota rozumu, która jest 
zarazem całego świata istotą, jako kmiot, wymawiający o sobie 
tajemnicze i li Bogu właściwe słówko Ja, jest koniecznie sa
moistna i samodzielna, a zamyka w sobie wiekuisty siebie sa
mej grunt. W niej nieśmiertelność i Bóg. Ukazuje się nie
zbędnie pierwotna, czyli, czem ona jest, jest tylko przez siebie, 
w skutek własnej woli i pracy, a czem być powinna, tern stać 
się może i staje się dzielnością osobistą. Będzie ona, czem
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być zażąda  ale n ikt nie potrafi zrobić z niej coś innego, 
czego ona niechce. Rozwój swój powinna, nie księżom, ani 
królom, nie prawu sobie obcemu, ani wychowaniu, lecz jedy
nie sobie samej. Świat fizyczny istnieje dla niej o tyle tylko, 
ile sama myślami i pojęciami swemi w nim się położyła, a świat 
moralny o tyle, ile jest jej utworem. Wszystek jej byt i ruch 
etyczny jest bezprzestannem prawodawstwem, które ona sta
nowi niepodległe dla siebie samej, a gdzie i kiedy prawoda
wstwo to ustaje, tam poczyna się jej zależność od czegoś so
bie obcego, jej niewola i niedola, jej upadek i niemoralność, 
lub Złe. Ztąd zasada: „Rozw ijaj w sobie samoistność, samo
dzielność i wolność, a działaj ciągle podług prawodawstwa  
własnego! Kształć rozum twój starannie, żeby twoje prawoda
wstwo własne godne było istoty samoistnej, samodzielnej i wolnej, 
istoty w tobie i we wszechświecie / “

Tutaj kmiot ludzki ma znaczenie i gra rolę samego Boga, 
a zasada moralna, po prostu wyrażona, tak  brzm i: „N adaj 
sobie samemu prawo i dzia ła j podług praw a własnego ja k o  
B ó g !“ Jest to Subjektywizm  błędny, ale bardzo wyniosły, bo 
godność człowieczą podnoszący aż do godności Bożćj. W  uczu
ciu się Bogiem i w działaniu wciąż Boga godnem, a unikaniu 
wszystkiego, coby plamiło Boga w nas, jest, jako widzi się to 
na Dalaj-Lamie Tybetańskim , najsilniejszy moralności słup. — 
Źe to również] pierwiastek polityczny, nietrudna tego dojrzeć. 
Wyswobadza się tutaj Osobę od przewagi Ogółu, Kościoła 
i Państwa. U K anta jeszcze L u d zko ść , u Fichtego li poje
dyncze Ja  panuje i przemaga. Wreszcie ta  sama u obu Auto
nomia, której tam  jedna, tu  druga wypowiada się połowa.

36) M ETTERNICH, dyplomata i minister austryaeki, ta 
kie miał przekonanie moralne: „Kłam wierutny, co prawią
nam K ant i Fichte. Autonomia, prawo własne i niepodległe, 
je s t , zgoła w etycznym swiecie, rewolucyjne. To klin, roz-
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bijający Kościół i państwo nieskończenie, a ile ludzi, tyle 
obuchów, w klin ten bijących. Czy podobny byłby społeczeń- 
ski porządek, gdyby każdy być chciał prawodawko, choćby też 
tylko dla siebie; gdyby każdy w imię rozumu rozkazywał 
kategorycznie, a nikt nie chciał słuchać? O nie! tylko Bóg 
ukazuje się prawodawcą istnym, — tylko wola Jego święta 
może być prawem. Jakim  sposobem zaś Bóg wyjawia swą 
wolę? Przez ludzi, którym dał panowanie nad światem. Ich 
wola, Jego wola i Ludzkości prawo. W ładza pochodzi od 
Boga. Kto ją  m a, ten Namiestnik Boga na ziemi. On sam 
jeden wolny, niepodległy, a wszyscy inni powinni mu posłu
szeństwo. Prawem jego stanowić prawa dla innych, a wyma
gać od nich, w imię Boga bezwarunkowego posłuszeństwa. 
Jeżeli zaś ktoś mu posłuszeństwa odmawia, ten rokoszanin 
przeciwko Bogu i koniecznym Jego prawom. Ku ukaraniu 
jego jest więzienie i miecz. Skoroś pyszny i dążysz do Auto
nomii, to szukaj W ładzy! Niezostań tylko rozbójnikiem 
włoskim !

„Do władzy rodzą się już pewni i wyjątkowi, od Boga 
samego powołani i wybrani ludzie. Są to Cesarze, Królowie 
i Książęta. Ale władza, acz pochodzi od Boga, stoi na ro
zumie, który nie zawsze jest u ludzi tych najwyższy. Zresztą, 
niemogąc. poradzić wszystkiemu, potrzebują oni obcej pomocy. 
Mając rozum w ielki, szukaj Książąt! Oni otrzymali władzę 
od Boga, ty otrzymasz ją  od nich. Oni z Łaski Bożej, a ty 
z Łaski Książęcej będziesz rządził Ludzkością i stanowił dla 
niej praw a, a sam staniesz, jako wolny i niepodległy. Tylko 
na drodze tej nabywa się Autonomii i staje się mocarzem.

„Kto nie jest ani Królem, ani pierwszym i głównym mi
nistrem , niech dzierży z rządem ! Niech przejmie się jego 
myślą i wolą a będzie mu posłuszny; niech dopomaga mu 
dobrowolnie i wszystkiemi siłami! Odeń zależy jego znacze
nie, moc i szczęście. Pożyczaj odeń w ładzy! Ile masz wła-
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dzy, tyle i wolności! Zasadą twoją: „Bij czołem i płaszcz się 
przed wyższymi, a wymagaj hołdu i posłuszeństwa od niższych!" 
Na zasadzie tej stoi Rząd Boży świata, lub Teokracya, Abso
lutyzm, Legalność, porządek społeczeński, potęga, świetność 
i szczęście wszystkich, słowem' ogólna moralność. Oto głos 
rozumu praktycznego, próżnego wszech urojeń i uroszczeń!“

Metternich tu teologiem ,\ moralistą, a głos jego wszyst
kich dyplomatów, dworzan i urzędników wyrazem! Czyli 
to nie ciekawa? Rzecz tu nicuje się sama. Nie robi się więc 
nad nią uwag. Oto trzeci duszy niemieckiej wyjaw!

37) MAZZINI, sławny Włoch i Agitator rewolucyjny, 
tak Metternichowi odpowiada: „Nie samych królów i pierw
szych ministrów, lecz wszystkich ludzi jednako i bez wyjątku 
uczynił Bóg na obraz i podobieństwo swoje, a usposobił do 
prawodawstwa własnego. Cierpieli nad sobą prawodawstwo 
obce, dopóki byli niepełnoletni i potrzebowali ochmistrzów. 
Ale już dorośli i dojrzeli. Prawo książęce, jako im obce, 
jest dla nich tyranią, której niezniosą. Tylko bydlęta słu
chają rozkazów swojego pana. Człowiek, może mieć swych 
urzędników i przełożonych, ale jest sobie samemu panem. On 
powinien rozkazywać sobie sam , bo Autonomią otrzymał 
od Boga.

„Ludzie pojedynczy, w ogromnych ilościach wzięci sta
nowią ludy. Tylko lud cały, a lud wolny, wyższy jest od 
pojedynczego człowieka wolnego, czyli on żebrak, lub też mi
nister, król. Prawu, od ludu uchwalonemu, poddaje się rad
każdy zacny obywatel, albowiem to sprawiedliwa. Władza
pochodzi nie od Boga, który siedzi sobie gdzieś za gwiazdami 
w niebie i niemięsza się w sprawy tego świata, co widzi się 
na zbrodniach, którychby przecie On nie mógł dopuścić, — 
ale od Ludu. Ztąd zasada: „ Trzymaj z ludem i walcz za
jego prawa R  Bój z tyranią jest powinnością Twoją. Idź do



więzienia i na katowskie rusztowanie, ale nieustępuj z pola! 
Niepodległość okupuje się zawsze krwią, męczeńską. Z kości 
twoich urodzą się mściciele. I  wolność stanie nakoniec na 
miejscu dzisiejszej niewoli. Jedynie społeczność z samych Kró
lów złożona jest godną człowieczeństwa. Na zasadzie tej stoi 
Demokracya, a z nią porządek społeczeński wyższego rzędu 
i jaki być powinien, słowem moralność/“

08 ) CAVOUR, minister sardyński: „W ładza pochodzi za
równo od Boga, jako od Ludu. Trzymaj więc i z jednym 
i z drugim , a stosuj się do okoliczności! Ani stój nierucho- 
m ie, ani cofaj się wstecz, ale idź ciągle naprzód! Bostęp, 
hasło twoje. Postępuj więc, ale rozumnie i ostrożnie! Ruch 
przyśpieszony strąca wóz państwa w przepaść. Każdy dzień 
ma swoje zadanie. Co dopiero ju tro  stać się może, to dzisiaj 
byłoby zawcześnie i zaszkodziłoby dobrej sprawie. Nie dosyć 
mieć cel piękny i szlachetny. Potrzeba starać się także o sto
sowne, a niewątpliwe doń środki. Inaczej wszystko przepa
dnie. Czerwoni krzyczą! „Nie pytaj się o to, czyli rzecz się 
uda, lub nie, albowiem to już podłe tchórzostw o! “ Dla tego 
też oni giną, ale niczego dokazać nie mogą. Potrafią burzyć, 
ale budować i utrzymać się przy sterze świata nie umieją. 
Niebądź więc za gorący, jak  o n i! Oglądaj się na Boga i Jego 
wolę, na Lud i jego życzenia, ale czyń, co w tej chwili podo
bna! Co do reszty, wyczekuj okoliczności pomyślnych! O, Rzym 
będzie stolicą Królestwa włoskiego, ale jeszcze nie dzisiaj! 
Będzie n ią , bo chcemy tego wszyscy, a więc czasu swojego 
dopomoże nam i Bóg. Jednakże na dzisiaj trzeba mieć cier
pliwość. Zasadą moralności je s t: „ Chciej dobra ogólnego
i umiej podążać doń rozumnie l 1'1'

39) PEDAGOGICZNY moralności pierwiastek odnosi się 
do miejsca tego i teraz następuje. Czemu? Pedagogia jest, 
jak  wiadomo, ostatnią Polityki częścią. — Pierwiastek ten



znany by ł  już w starożytności. Jak Pitagoras pierwszą,, tak 
później każdy filozof grecki swoję ugruntował moralną Szkołę. 
Arystoteles zaś pisze ostatni rozdział Etyki, w którym dowo
dzi, iż cnoty nasze zawisły bardzo od wychowania i nauld, 
które otrzymało się za młodu.

40) MONTAIGNE , którego już znamy aż po dwakroć, 
pod pierwiastkiem 4, i 16, wyobraża głównie i niniejszy pier
wiastek moralny, a wystawia taką Etyki swej część trzecią:

„Objawienie Boże i Prawo narodowe, lub Kościół święty 
i Państwo, oto dwa wielkie moralności zamki. Ale z dwu 
zamków tych niepodołałoby się trzymać ludzkości w ryzie 
Dobiego, gdyby nie miało się trzeciej jeszcze wszechwładniej- 
szej potęgi. Potęgą tą Szkoła. Czem skorupka nasiąknie za 
młodu, tern trącić będzie na starość. Jakie wychowanie, taki 
człowiek i naród. Moralność i cnota w końcu końców nic 
innego, tylko dobre wychowanie. A Kościół i Państwo wie
dzą, co czynią, starając się o panowanie nad szkołami. Stąd 
zasada: „Żyj podług wychowania i nauk, jakie otrzymałeś
w domu rodzicielskim i w szkole, a wy chowy maj dzieci podług 
starego, wiekami uświęconego obyczaju, który jest pewniejszy 
i lepszy moralności piastun, niż najjenialniejsze pedagogiczne 
pomysły nówek''

Gdy przeczytasz wszystkie trzy rozdziały moralności, 
które daje nam Montaigne, poznasz istotę ducha francuskiego! 
Jakże on bez miary posit if!  Jeżeli zaś wzbierze za ten za
kres swój, wtedy staje się wściekle li negatif a występuje 
jako Libertyn i Jakobin, Wolter i Prudon. Prawda rzetelna, 
prawda wszechstronna, pełna i niepodległa, nie dla niego. Nie 
ma on sił do jej podźwignienia. Do filozofii nieuzdolniony, 
meczuje nawet jej potrzeby i nieurobił sobie o niej ani wy
obrażenia.

Nikt niezaprzecza temu, iż wychowanie, zgoła pod ety
cznym względem, jest niesłychanie ważne. Płeć żeńska, dzieci 
małe, dorosłe i siwowłose , rzesze dolne i większość ludzkości



są zaiste, tern jedynie, co zrobiło z nich wychowanie Ale 
czy mewidzi się także przykładów, iż wychowanie, albo nie- 
( opina celu albo wprost przeciwny wywołuje skutek. Ileż 
bezbozmkow i rospustników n. p. spłodziły klasztorne szkoły!

awny złodziej Kartusz był wychowaniec mnichów i Wycho
wanie dobre wystarczy dla duchów biernych i niższych ale 
duch samodzielniejszy puszcza się sobie właściwym torem. 
On wychowywa się sam. O, moralność tkwi za głęboko w isto
cie ludzkiej, ażeby zależeć miała od tak zewnętrznych i przy
padkowych okoliczności, jak n. p. zręczność Tub niezręczność 
ochmistrzów. Wreszcie ksiądz wychowywa dół społeczeński, 
a filozof, wyzsze ducha ludzkiego warstwy. Pierwszy spacza 
jeniusze, drugi zwydrza nieuków.

*
*  *

C) HISTORYCZNY moralności pierwiastek przyjmuje po
staci następujące:

 ̂ 41) PLUTARCH: „Czytaj dzieje i żywoty wielkich me-
zow, a najdziesz dla siebie przykłady i wzory wszech cnót - 
uaształcisz się wewnętrznie i pozyskasz moralność istną! 
w Biografiach najdoskonalsza Etyka. “

Że historyczne wielkich mężów postaci wywierają na nas 
potężny wpływ, niepodobna temu zaprzeczyć. Każdy czas atoli 
ma inne potrzeby, inne zadania, inny charakter. Wielkości 
starożytne i średniowieczne, nie byłyby dziś ani stosowne, ani 
cosc silne,^ ku sprostaniu wymagalnościom naszego świata- 
memogą więc należytym być dla nas wzorem. Czy człowiek 
w ogolę tak niesamodzielny, tak ciągle chłopięcy, iż tylko 
przykłady i wzory kształcić go mogą? Gdyby tak było, jak 
pojąc wielkości nowoczesne, do wielkości dawnych przymie
rzyć się niedające? Na takichże to przykładach i wzorach 

ształcih się pierwsi mężowie wielcy w starożytności? Już oni 
sami pokazują, że nie małpa mężów wielkich, lecz samodziel
ność wewnętrzna otacza nam skronie Chwały wawrzynem.

Panteon. Tom III.
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A ten, co nieczytał nigdy Biografii, n. p. polski chłop, czy 
mógłby być moralny ? Małćj rzeczy, bardzo czcigodnej w sobie, 
przypisuje się tu za wiele i przez to umniejsza się tylko jej 
wartość.

42) SKARGA: „Me wielkość, lecz świętość jest cnoty 
koroną, i powinna być ostatecznym życzeń naszych celem. 
Mniejsza o wielkości światowe. Trzęsienie ziemi rozwala naj
wyższe góry! Czytaj żywoty męczenników, Błogosławionych, 
i Świętych Pańskich, a nauczysz się żyć stósownie do woli 
Bożej i będziesz prawdziwie dobry! W Legendach najdosko
nalsza E tyka!“

Czy świętość kościelna, na ślepej wierze i na ślepem po
słuszeństwie, na poddaniu myśli i woli swej księdzu, oparta, 
jest świętością moralną, o którą tu chodzi? Że świętość mo
ralna cnót wszystkich szczyt i najgodniejsza życzenia rzecz, 
uznaje to każdy. Lecz tutaj pod świętość istną podsuwa się 
świętość, czasami bardzo nie świętą. Świętość istną spostrzega 
się n. p. na Hussie, wykrzykującym z płomiennego stosu: 
„O sancta simplicity!“ Wielce zmieniły, a nawet odwróciły 
się czasy. Dzisiaj, kto trzyma ściśle z Kościołem, jest ko
niecznie postępu i oświaty, zaczem Ducha świętego wrogiem. 
Zakonnik pobożny, który modlić się umiał, lecz ani dla na
rodu, ani dla ludzkości nieuczynił niczego, czy może dzisiaj 
być nam przykładem i wzorem? Zgoła świętość rozumie się 
dzisiaj prawdziwićj. Święty czasów naszych jest jedynie taki, 
co jako Chrystus, walczy i umiera za odkupienie świata, za 
sprawę jaką wielką i czcigodną. Kanonizuje go, nie Rzym, 
lecz Ludzkość.

43) SKALIGER: „Czytaj klasyczne dzieła Greków i Rzy
mian; — ucz się ślicznego ich języka wielkości moralnej, ich 
mowy herosów, ich pienia Pindarów i Horacych; — oddychaj 
szczytnym Sokratesów i Katonów duchem, zdobywającym nie-
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śmiertelność; —  czuj w żyłach twoich wszystkie uderzenia 
szlachetnego serca, które je dyktowało; myśl i działaj, raduj 
się i płacz pospołu z niemi, — a będziesz cnotliwy i m oralny! 
Filologia wybawiła świat od średniowiecznego barbarzyństw a; 
wybawi więc i Ciebie dzisiaj od zaszczepionych w tobie rzą
dowych i kościelnych zabobonów. Ona wskaże Ci istną Cnotę. 
W  niej najwyborniejsza E tyka.“

Wymierzyło się już po kilkakroć w tych księgach niepo
spolitym filologii względem światła zasługom sprawiedliwość. 
Wyniosły, szlachetny jest Greków i Rzymian duch. Na nim 
uczyć się można, zaiste, rzetelnej miłości Ojczyzny i prawdzi
wego powinności obywatelskich pojmowania. Bardzo dobrze, 
i pięknie, bardzo mądrze, iż na klasycznych pismach greckich 
i rzymskich kształci się europejska młodzież! Ale ztąd niewy- 
rasta wcale, ażeby okurzona pułek bibliotecznych pyłem Filo
logia była świętą i żywą moralności studnicą. I  owszem! Ona 
dla tego jedynie tak  ważna, iż ze studnicy tej, k tóra przeby
wa w głębokościach piersi najlepszego człowieczeństwa, napiła 
się wiele przeczystej wody.

44) B O SU ET: „Tylko w Historyi powszechnej prawda 
rzetelna. Co znają n. p. nauki przyrodzone? Odcyfrowały 
zaledwie kilka głosek z abecadła Bożego, istniejącego w rze
czach, a nie umieją jeszcze ani nawet syllabizować w wielkiój 
Księdze natury. Stoją na hipotezach i przypuszczeniach, a ta 
jemnic przyrodzenia nierozumieją. Nędzna, o nędzna nasza 
Fizyka! A Metafizyka? Ona zbiór samych ducha ludzkiego 
urojeń. To uczona Poezya, nic więcej! Cale inaczej ma się 
z historyą. Ona opiera się na kronikach i powadze. Tu 
druga, spraw ludzkich tknąca się wiara, a z nią i nieomylna 
Pewność. Któżby w ątpił n. p. o istnieniu Peryklesa, lub Ce
zara? —  Nie dość! Gdzie Prawda, tam i Cnota, siostra jej 
i towarzyszka. Co było lichego i podłego, przepadło w dzie
jach na zawsze. Ale imiona wielkich mężów i opis ich cnót, 
przechowane nam zostały. Tu wzory i przykłady dla nas,

7*



a nieprzeczerpane moralności morze. — Jest jeszcze w Histo
ry! powszechnej coś arcy niebiańskiego. Nie na samych oso
bach pojedyńczych, lecz na ogromnych ludach, narodach i ple
mionach, na człowieczeństwie całem widzi się tutaj w końcu 
końców tryumf cnoty, a sromotę i poniżenie zbrodni. Tu ja
wny palec Boży, kierujący losami świata! rlu  Nemezys kar
cąca straszliwym Greków n. p. za swywolę i płochość, a Rzy
mian za twardość i tyranią, politycznym zgonem! Tu od pier
wszej do ostatniej strony odprawuje się Sąd ostateczny! Tu 
zatem Bóg sam daje nam najprzedziwniejsze lekcye Etyki. 
Ztąd zasada: „Zgłębiaj historyą powszechną; a poznasz całą
Cnoty wartość i będziesz moralny!“

Moralność dysze, zaiste, na dnie liistoryi powszechnej, 
jak dysze n. p. na dnie Estetyki, Polityki, Prawnictwa, Teo
logii, albowiem ona wszech nauk istota. Ale żadna z nauk 
tych nie jest Cnoty krynicą. Nafta moralności święta płonie 
tylko w żywćj i gorącej piersi ludzkiśj, a z niej rozlewa się 
we wszystko, co pierś ta ukochała.

45) ANTONELLI, kardynał: „Dzieje, to jeszcze li słowo. 
Lepsze dobra rzeczywiste i wielkie, które odziedziczyliśmy po 
pradziadach, a które istnieją dzisiaj, niż tylko imiona sławne. 
Przeszłość jest teraźniejszości matka (?), a wszechbłogosła- 
wieństw naszych rodzica. Niegdyś Bóg Ojciec sam kierował 
Adamem i Ewą; później Bóg Syn żył z ludźmi, a dawał im 
wzór i naukę; wreszcie Duch święty przemieszkujący w na
miestnikach Zbawiciela, urządził chrześciański świat. Kościół 
święty, Królowie i Szlachta, wszystkie ustawy historyczne; to 
tedy dziatwa Przeszłości, spuścizna po przodkach, wola Boża 
naszemu światu odsłoniona. Wszystko to tak ważne i drogie, 
jak odziedziczone po ojcach majątki i imiona piękne. Kto da
rów tych Przeszłości nie ceni, jest względem Przodków nie
wdzięcznik, a względem Boga rokoszanin. Ztąd zasada: „ Sza
nuj Przeszłość oraz jej zakłady, przekazy i prawa dziś panu
jące; — czcij władzę kościelną i świecką, historycznie, za-



czem z woli Bożej ugruntowaną; — trzymaj się przepisów 
urobionych w Rzymie i na Soborach od Ducha świętego; — 
a będziesz prawy, moralny, cnotliwy i święty, — a będziesz 
mądry i szczęśliwy, — będziesz zbawiony!“

Nauka ta święci się, zaiste, pomiędzy ludźmi wysoko po- 
stawionemi, którzy oddali się kierunkowi wstecznemu, tak re
ligijnemu, jak politycznemu, a stanowi niepoprawione nigdy, 
niczego niezapominające i niczego nauczyć się niezdolne prze
konanie europejskiej Arystokracyi. Ona Egoizm Kirnerowy! 
Wywołuje też rewolucye i burze krwawe, a potępiona jest 
powszechnym Ludzkości głosem. Strąciła z tronu Burbonów; 
grozi smutnym Rzymowi papieskiemu końcem. A klątwa lu
dów, nad nią zawieszona, jest arcy sprawiedliwa. Czy jedy
nie Przeszłość posiadała wolną wolę? Posiada ją i Teraźniej
szość i Przyszłość. Przeszłość uszczęśliwiła li garść ludzi. 
Teraźniejszość więc żąda uszczęśliwienia Rzesz większych, 
a Przyszłość uszczęśliwi wszystkich. — Kiedyż to Przeszłość 
stanowiła pozostawione nam prawa? Gdy była teraźniejszością,. 
Stąd wynika, że, nie Przeszłość, ale teraźniejszość jest właści
wą i istną prawodawczynią świata, a przepisuje sobie ustawy 
na każdy czas nowy. — Kiedyż to w przeszłości urabiał Za
kłady chrześciańskie Puch święty? Gdy przeszłość ta była 
Teraźniejszością Cóż stąd? Oto, że Duch święty unosi się 
tylko po nad teraźniejszością i jest zawsze z nią; że zatem 
w bieżącym czasie potępia tych, co trzymają się uchwał Jego 
dawnych, niegdyś zbawiennych, ale dziś niepotrzebnych i nie
stosownych! Giną narody, które skamieniały w Katakombach 
Przeszłości, a niedbają o dzisiaj i nietroszczą się o jutro. 
Polska także upadła, że zawiązał jćj Rzym oczy, i że niewi- 
działa ani teraźniejszości, ani przyszłości swojej tak smutnej.
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CXXY.

M orfozyczne m oralności pierwiastki.

Za Stereognostyką siaduje Morfozyka, lub, za naukami 
treści, za Empiryą, Spekulacyą i Humanistyką, idą nauki 
formy: Matematyka, Lolka i Estetyka Stąd dalsze trzy pier
wiastków moralności rodzaje: matematyczny, loiczny i este
tyczny.

A) MATEMATYCZNY moralności pierwiastek zdaje się, 
na pierwszy rzut oka, być niemożebny. „Matematyka, i Etyka  
Hola! Jaka pomiędzy niemi styczność ?“ Jeżeli jednak Empi- 
rya odnosząca się li do zmysłowego, żadnego związku z mo
ralnością niemającego świata, wystawia, jako się to pod li
czbą 122 widziało, tak wielką mnogość moralnych przeko
nań; czemużby Matematyka będąca prawodawczynią Empiryi, 
nie miała mięszać się do tej rzeczy? Matematyka, w zarozu
miałości swej mieniąca się jedyną umiejętnością rzetelną, jako 
nauki wszystkie, tak i Etykę podciągnąć chce pod berło swoje 
czyli pod cyrkiel. Stąd zabiera ona również na tych polach 
głos. Oto najznamienitsze jej dzieła:

46) PITAGORAS, którego moralność pod pierwiastkiem 29 
już poznaliśmy, jak całą Filozofią, tak i Etykę, gruntuje na Aryt
metyce, a rozwija na liczbach. I trafny bardzo ma on pogląd 
na rzecz. Pojęcie jego Cnoty stało się własnością Ludzkości 
całej i istnieje dotąd. Wszyscy je powtarzają, acz nie wszy
scy już wiedzą, kto był pierwszy, co je wypowiedział. I Etyka 
nasza przytoczyła je już pod liczbą 119, lub we wstępie swo
im — Co cnota! Pitagoras odpowiada: „Jest to Jedność mo
ralna, lub liczba Jeden, a niecnota ułomek tej Jedności, n. p. 
% % 7io, 7ioo, 7iooo, i t. d. bez końca. Cnota jest jedna, 
jak jedna Doskonałość najwyższa i jeden Bóg, — a niecnota
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stanowi Cnoty, lub Doskonałości, Boskości ujemnią, która 
może być albo większa, albo mniejsza, i to nieskończenie. Im 
większa ujemnia, tern większa, — niecnota. Cnota, jako Je
dność, jest bezwarunkowa, absolutna, lecz niema niecnoty, 
bezwarunkowej, ani absolutnego Złego. W największej nie
cnocie tkwi jeszcze coś Dobrego, albowiem w ułomku jest pe
wna Jedność, a w ujemni koniecznie coś z istoty samej. Stąd 
prawo : „Przestań być doskonałości moralnej ułomkiem i wy
rób się na pełną moralną Jedność, a zasłużysz sobie na to, 
żeby cię przyjęto do grona Bogów!“

47) ARYSTOTELES, którego moralność wyłożyło się już 
pod pierwiastkiem 11, opiera pojęcie swe Cnoty, jako już wia
domo, na wyszukaniu stósownego dla siebie pomiędzy dwoma 
krańcami, lub ostatecznościami sobie przeciwnemi, środka, t. j. 
na Jeometryi. Podług niego, moralne działanie ludzi równa 
się linii prostej, podobnej do igiełki magnesu. Nie na kra
wędziach tej linii, nie na północnym, ani na południowym 
jej biegunie, ale w środku, w punkcie Różnojedni, przemie
szkuje Cnota. Umieć znaleść dla siebie ten środek, ten punkt 
Różnojedni, to tyle, co umieć być cnotliwym. Lub inszym 
sposobem to samo. Moralne działanie ludzkie równa się trój
kątowi. Nie w pierwszym, ani w drugim trójkąta tego boku, 
które razem sprawują linią łam aną, lecz w podstawie sporzą
dzającej linię prostą, przesiaduje cnota. Trzymaj się podstawy 
trójkąta tego, a będziesz cnotliwy!“

HOENE WROŃSKI, którego moralność poznało się pod 
pierwiastkiem 33, wystawia dla wszystkich nauk, a tćm sa
mem i dla Etyki, znane nam już z księgi drugiej, w ustępach 
70, 88, i 93, najwyższe prawo matematyczne, polegające na 
Algorytmice. Podług prawa tego cnota jest Alfa i Omega, 
razem wzięte, a do coraz wyższej potęgi podnoszone, aż do
stąpią wreszcie potęgi absolutnej, lub Bożćj. Potęguj przeto 
dwa moralności krańce, dwie Antynomie, szczególniej zaś pier-
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wiastek i ce l, aż do doskonałości najwyższej, Bogu właściwej 
i trzymaj je w bezprzestannej, ścisłej Równowadze, a będziesz 
cnotliwy!

49) FRANKLIN utwierdza moralność na matematycznej 
Techni, lub na Mechanice, i tak naucza: „Cnota polega na 
tern , ażeby niedopuścić się w niczem, ani za wiele, ani za 
mało. Weźmy n. p. dobroczynność. Co ona? To ani ślepa 
litosc, która oddawać każe ostatni grosz Ubogiemu, zgoła w tćj 
chwili, gdy dzieci twe głodne i potrzeba kupić im coś do je
dzenia; ani też piekielna twardość, która poleca poszukiwać 
przody, czy żebrak godzien wsparcia, a kończy się tem po
spolicie, iż się mu nic nieda. Jest się dobroczynnym, gdy 
daje się coś z ofiarą zaspokojenia potrzeb własnych, ale bez 
krzywdy rodzinie; gdy patrzy się wprawdzie, czyli Ubogi wspar
cia w a rt, ale w żadnym razie nieodepchnie się go całkowicie. 
Słowem, równoważy się tu z jednej strony za wiele, a z dru
giej za mało. Co tedy moralność? Równoważenie ciągłe nad
miaru i niedomiaru etycznego, lub drąg, dzierżony w samym 
środku, a wyrównywający swe krańce. Miej wagę sprawiedli
wości w twej duszy i waż na niej ściśle stosunki społeczeń- 
skie, a będziesz mądry i cnotliwy! “

50) WOLNE MULARSTWO, którego zasady przejrzało 
się już w drugiej księdze, ustęp 69, opiera moralność na Ma
tematyce, zastosowanej do Architektury. Buduje ono Kościół 
Salomona, t. j. świątnicę Cnoty, naprzód w piersi każdego 
ze swych członków, a potem, o ile podobna, w objęciach ro
dzin i całego człowieczeństwa. Oto głos jego: „Pojrzyj, jak 
każdy listek na drzewie utoczon został prześlicznie, — jak 
kształtny jest wszelaki zwierz! I powiedz, czy Wielki Budo
wniczy wszechświata nie trzyma w ręku wolnomularskich na
rzędzi, t. j. cyrkla, wegielnicy i pionu? Wszystko dokładnie 
rozmierzone, cokolwiek Bóg stworzył. Cóż stąd? Oto, że 
miara Bożćj Doskonałości znamię! Żaczem, doskonałość ludz-
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ka, lub moralność, cnota, zależy także na mierze. Gdyś za 
surowy, lub za łagodny dla żony, dzieci i podwładnych, źle. 
Gdyś za szczodry, lub za skąpy, źle. Gdyś się przejadł i prze
pił , lub nie jadł i nie pił, źle. Gdyś się przepracował lub 
próżniactwem znużył, źle. Gdyś ducha twego nadmiarem ro
boty nadużył, lub wcale nieużył, źle. Gdyś w religii fanatyk, 
lub libertyn, a w polityce arystokrata lub demagog, źle. Na 
to masz cyrkiel, węgielnicę i pion, ażebyś umiał w postępkach 
swoich należycie murować. Bieguny przeciwne, ostateczności 
skrajne, przeholowania i przesady, to Złe, a miara we wszyst- 
kiem stosowne, Dobre. Jeżeli więc żądasz być dobry, mierz, 
a mierz ciągle; strzeż bezprzestannie miary! “

W matematycznych moralności pierwiastkach są piękne 
połyski myśli i dowcipne rozjaśnienia pojęcia cnoty, ale to 
nie Etyka

%
*  *

B) LOICZNY moralności pierwiastek ma następujące tre
ści swej wykładniki:

51) ARYSTOTELES znowu tu na czele. Jako we fla
szy wina, lub octu, cokolwiek w niej zanurzysz, to przyj
mie woń i smak tćj cieczy; tak w duszy ludzkiej, pewną umie
jętnością wypełnionej, wszystko trąci tą umiejętnością. Twórca 
Loiki wniósł i wnieść musiał Loikę także w pogląd swój na 
moralność. Jakoż pojęcie jego Cnoty, znane nam już dobrze, jest, 
nie jedynie matematyczne, a pierwiastek 47, stanowiące, lecz ró- 
wnemże i zgoła większem prawem loiczne. Cnota, jako środek 
pomiędzy dwoma krańcami, to Rożnojednia dwu ‘przeciwieństw, 
lub jeden z najgłębszych logicznych pierwiastków. To Boży- 
niec, najwyższe loiczne prawo! Na krańcach mięszka tu 
przesada, ostateczność, jednostronność, kłam, a w środku 
prawda. Na krańcach przeto Złe, a wśrodku dobre. Nie 
dość! Różnojedniąc lice i nice czegoś, dochodzi się wreszcie 
do transcendentalnej prawdy. I tak, różnojedniąc świat realny
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ze światem idealnym, odkrywa się świat trzeci świat boski, 
tamten. Różnojednią ciała i duszy w człowieku jest ja ź ń , 
2  niebios, osoba. — Arystoteles, różnojedniąc Antynomie ety
czne , był na drodze do pozyskania cnót transcendentalnych 
i ściśle osobistych, lub prawdziwych.

52) WOOLSTON TOMASZ, angielski filozof i teolog, a do 
Galileusza podobny męczennik, —  za to iż widział w Chry
stusie, jak  za naszych czasów S traus, tudzież w starym i no
wym Zakonie, jak  Bruno Bauer, wielką teozoficzną, w dzieje 
przeniesioną Allegoryą i Symbolikę, — około roku 1680 tak  
naucza: „Prawda wszystkiego grunt. Ona pierwiastek i cel 
rzeczy, a istota Boga, świata i człowieka. Kto ją  zna, 
działać będzie dobrze i pozyska Cnotę. Co prawda w my
śli, to cnota w uczynku. Prawdę zaś wyświeca nam do
bra Loika. Stąd prawo: „Ucz się Loiki, a będziesz mo
ralny i szczęśliwy!“ — Człowiek dla tego jedynie jest 
rozumną is to tą , że ma usposobienie do poznania prawdy, 
lub do Loiki. Jedynie dla tego jest również moralną istotą, 
że żyć i działać może podług prawdy od siebie poznanej, 
lub podług Logiki. Kto działa loicznie, w ścisłem słowra 
tego znaczeniu, działa dobrze. Trzymać się zawsze i bez
względnie prawdy, by też ze szkodą własną i z niebezpieczeń
stwem Chrystusowego krzyża jest' moralna Powinność i naj
przedniejsza istoty rozumnej Loika. Stąd te tylko uczynki 
są dobre z powinnością zgodne, których zaniechanie, lub od
wrócenie byłoby jakiej prawdy obrazą, spaczeniem' lub zaprze
czeniem. Takie zaś zaniechania, są dobre, k tó re , gdyby się 
stały uczynkiem, obalałyby pewną prawdę. Dobre jest p ra 
wda, Złe kłam, a Loika szkoła E tyki najdoskonalsza/1

Jak  w Heglu Ontologia i Filozofia cała, tak tutaj E tyka 
staje się Loiką.

53) W OLF CHRYSTYAN, jak  w Metafizyce, tak  i w Etyce 
swej bardzo zawiły, około roku 1700 tak naucza:



„ Wolna wola jest w przeświadczeniu Ludzkości rzecz dana 
i nieomylnie pewna. Wszystkie więc czynności nasze wypły
wające w skutek woli, są wolne. Inne zaś ukazują się mniej 
lub więcej konieczne. Etyka czyni li około czynności wolnych.

„Czynności wolne zawisły zawsze od wolnej woli. Wolna 
wola jednakże szwankuje często i ulega przemianom, przymusowi 
równym, a następującym mocą wpływów ciała i duszy lub 
mocą konieczności jakiej, względem nas samych zewnętrznej 
i nam obcej. Stąd wolne czynności są istotnie wolne i li na 
pozór wolne, a mają nie jednakową wartość. Zgadzają się 
one z sobą, jako istotnie wolne, i nie zgadzają z sobą, gdy 
są li na pozór wolne; gdy spowodował je różny przymus ze
wnętrzny; gdy się je porównywa w różnych czasach, miano 
wicie zaś w przeszłości i przyszłości. Jedynie taka wolna 
czynność jest doskonała i prawdziwa wolnćj woli córa, co we 
wszystkich porach i położeniach żywota zostaje ciągle jednaka. 
Jeżeli zaś kiedy była, będzie inaksza, nie nosi doskonałości 
piętna. Co wreszcie robi człowieka doskonałym, jest Dobre, 
a co wykazuje niedostatek jego, Złe.

„Poznanie Dobrego i gruntowne jego pojęcie kieruje 
wolną wolą. Ponieważ zaś coś nie może od razu kierować 
i niekierować wolą, przeto niemożebna cale, ażeby wolna wola 
czynność dobrą odpychać miała, skoro się ją należycie poznało 
i pojęło. Zaczem niewiedza przyczyna Złego. Również pozna
nie i pojęcie Złego sprawuje to, że wolna wola je odpycha 
i odpychać musi. Jakie więc pojęcia, takie i uczynki, dobre, 
lub złe. Pomiędzy głową i ręką rozwieszona jest Loika.

„Pierwiastek ludzkich uczynków tkwi zawsze w wolnej 
woli, ale wypadek ich, robiący je dobremi lub złemi, zależy 
nie od nas. Jest to już sprawa otaczającego nas Przyrodze
nia. Zaczem, samo Przyrodzeine, i rzeczy i nasze, obowiązuje 
nas i upomina, abyśmy Dobre wykonali, a strzegli się Złego. 
Ponieważ zaś dobre uczynki podnoszą doskonałość naszę, a złe 
nam ją odejmują; przeto samo Przyrodzenie przez nas do 
tego, co nas udoskonala, a odraża od tego, co czyni nas nie-
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doskonałemi. Z doskonałej istoty stać się niedoskonałą istotą, 
to tyle, co nciąć sobie rękę, lub nogę, co atoli jest przeciwko 
naturze. Stąd zasada m oralna: „Czyń to, co Ciebie lub In
nych udoskonala, a nietykaj tego, co tobie lub Innym od
biera doskonałość 7“

„Ponieważ wolne czynności stają się dobre lub złe jedy
nie w skutek tego, co z nich wypadnie; przeto należy znać 
się wybornie na przyrodzeniu rzeczy. Znajomość zaś tę po
szukuje się przez Rozum. Rozum tedy poznaje Dobre i Złe. 
On wskazuje nam, co czynić, a czego zaniechać mamy, a nau
cza nas prawa natury. Z czego w yrasta, że kto, działając, 
trzyma się rozum u, ten niemoże inaczej, lecz musi iśdź za 
natury prawem. Prawo to, i w nim samym i w rzeczach, 
jest jedna i ta  sama Loika. Kto ma rozum , a zna prawo 
natury i loikę, ten działa dobrze. Jest to konieczność, spo
tykająca się z wolnością, najwyższy doskonałości szczyt.

„Rozum Boży przeistacza rzeczy możebne w rzeczywiste. 
Jego to dzieło, że wolne czynności dobre podnoszą w nas, 
a złe odejmują nam doskonałość. On zatem wiąże się z wol- 
nemi czynnościami naszemi koniecznie, a ukazuie się sprawcą 
prawa natury i w nas i w rzeczach. Prawo natury, którem 
jest Loika, to tedy prawo Boże.

„Dobre najprzedniejsze i Zbawienie rzetelne otrzymuje 
człowiek li wtedy, gdy uczyni sobie całego życia zadaniem, 
we wszystkich swych wolnych uczynkach godzić za wewnę
trzną i zewnętrzną doskonałością. Tak przykazują mu Prawo 
natury, Loika i Rozum. Tego chce i Bóg i on sam. „Perfice 
te ad immaginem Del !“ Oto najwyższa moralności zasada.

„Człowiek rozumny, jako we wszystkićm, tak i w so
bie samym widzi zarazem cel i środek. Jako rzecz każda jest 
dla siebie celem, a dla rzeczy innych środkiem, tak  również 
człowiek na piersiach społeczeństwa i przyrodzenia. Dosko
nałość, mądrość i cnota nasza polega na tern, ażeby urobić 
się na dobry w sobie cel i na dobry dla innych środek. Ce
lem tylko dla siebie samego jest podły sobek, a środkiem tylko
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dwunożne bydlę. Cel i środek powinny tu być nierozłączne. 
Stąd ostatnie słowo Etyki naszej: „Perfice te ut finem, perfice 
ut medium !u

54) BOLZANO: „Istota rozumna niemyśli i niedziała bez 
dostatecznego powodu„ a powód iście dostateczny jest zawsze 
i musi być moralny. Rozum, jeżeli tylko jest rozumem rze
telnym, wskazuje nam koniecznie czynności dobre. Stąd wy
nika, że co iście rozumnego, to i dobrego, a co dobrego, to 
i powód dostateczny do działania. Zasadą twoją więc będzie ; 
„Działaj tak, ażeby wszelaki uczynek twój był iście dostate
cznego powodu następstwem /“

„Atoli niedość działać tak raz jeden, drugi i trzeci. Przy
należy działać w rodzaju tym zawsze. Tym sposobem będzie 
Jednozgodność w uczynkach twoich przez wszystek twój żywot.

„Oparłszy się na principium sufficient is rationis i na prin
cipium identitatis, t. j. na Loice, nietylko będziesz działał do
brze, ale urobisz się na czcigodny moralny cłiarakterfi

*
*  *

C) ESTETYCZNY moralności pierwiastek ma kształty 
następujące:

55) Ś. AUGUSTYN: „Pięknością jest Bóg. Pięknością 
Prawda pełna i Cnota rzeczywista. Pięknością, mówię, pra
wda pełna, t. j. nie tylko wewnętrznie, lub metafizycznie, lecz 
także zewnętrznie i widomie istniejąca, a Bożym światem 
zwana. Pięknością cnota, jako Prawda w dobrym uczynku. 
Pięknością wreszcie Anielskość i Świętość, jako Cnota naj
wyższej potęgi. Kto umiłował gorąco Piękność, miłuje już wszy
stko, co wielkiego, szczytnego i zacnego. Niepodobna wielbić 
Piękności, a niewidzieć wyglądających z niej niebios i nieczuć 
zbawienia. Szukaj przeto Piękności i zostań jćj kapłanem; — 
staraj się o piękne myśli, uczucia i czyny, a będziesz mo
ralny!“



56) GÓRNICKI: „Nie Piękność w arcydziełach sztuki 
wyzwolonej, lecz piękność w uczynku, lub Przystojeństwo, oto 
Cnoty pierwiastek. Kto działa pod wszelkim względem przy
stojnie, działa dobrze. Złe, to nic innego, tylko rzecz nie
przystojna. Umiej każdemu oddać cześć w miarę jego płci 
wieku, godności, zasługi i chwały, a postępuj w miarę jego 
płci, wieku, godności, zasługi i chwały, a postępuj we wszy- 
stkiem przystojnie! Umiej być dobrym Dworzaninem, a bę
dziesz ceniony i kochany! Na pańskich dworach naszych naj
doskonalsze wychowanie i najlepsza Etyki szkoła. “

57) MAZARINI: „Przyzwoitość, mianowicie zaś w naj- 
górniejszych społeczeństwa warstwach panująca, ugrzecznienie 
i ułożenie salonowe, — pozyskanie czci na człowieczeńskich 
wyżynach; — oto najpewniejsze moralności źródło. Umiej być 
człowiekiem salonu w pełni znaczenia tego wyrazu, a będziesz 
cnotliwy!“

58) KRASIŃSKI ZYGMUNT: Poezya jest religią i mo
ralnością najwyższego rzędu. Oddaj się poezyi, a będziesz 
nieomylnie bogobojny i cnotliwy! Oto własne wielkiego wie
szcza naszego słowa: „Co ty mnie chcesz stosować poezyą do 
ducha czasu! Alboż ona jest nałożnicą marnych okoliczno
ści? Literatura romansów, dzisiejsza francuzka literatura, oto 
mi nałożnica za pieniądze, oto mi małpiarstwo niezrozumia
nego Bairona, bo ci mówię, że oni go nierozumieją, — servile 
imitatorum pecus. Poezya tycze się rodu człowieczego całego, 
a nie jednego kraju, jednego łachmana czasu i przestrzeni. 
Ona wieczność i nieskończoność garnie pod skrzydła swoje. 
Dla tego właśnie była zawsze i być zawsze musi religijną. 
Musi mówić o zagadce wielkiej, którą Bóg zadał Ludzkości, — 
o przeczuciach innego życia, — o wspomnieniach tego, co 
poprzedziło nasze przybycie na ziemię, o nadziejach i boja- 
źniach, o tern wszystkiem, co zowie się uczuciem istoty, ży
jącej w granicach, a przeznaczonej kiedyś do życia bez granic.
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Inszem słowem zowie się to wszystko religijnością, — a to, 
co ty przeznaczasz poezyi, zowie się polityką, filozofią, prawo
dawstwem i t. p. ale nigdy poezyą. — Zapewne, że poezya 
zmienia formy swoje podług czasów i okoliczności, ale jej wszy
stko jedno, czy z piramid Egiptu, czy ze świątnic Grecyi, 
czy z katedr niemieckich wyciskać tajemnicę stworzenia, 
upadku, śmierci i dalszego życia. A że religia chrześciań- 
ska jest ostatnią, dopełnieniem wszystkich innych; poezya 
chrześciańską być nieprzestanie. — Poeci a poezya, to dwie 
rzeczy często bardzo różne. Poeta, to śpiewak, śpiewający 
sobie i kołu swojemu; poezya, to pieśń odwieczna ludzkości. 
Dla tego poeta może być chemikiem, adwokatem i t, p.; ale 
poezya niemoże być ani chemią, ani polityką i t. p. Nielękaj się
0 nią. Ona potrafi żyć śród statków parowych i machin do 
młócenia, śród morderstw i zawiłych rachub. Ona ludziom 
zostawi wszystkie dżdże ich burzy, a sobie weźmie łyskawice.
1 z chmury na chmurę, z odmian w odmiany, ze zwalisk na 
zwaliska przelatując, będzie mówiła o Bogu i niebie, o Świę
tych i Wybranych, o Cnocie i Zbawieniu, kiedy pod spodem 
toczyć się będą walki o budżet, o wolność lub ucisk, o ko
lonie lub interwencyą. — Wreszcie uważaj, że historya, jak 
tylko weźmiesz znaczną jej przestrzeń, poetyczną się staje, 
t. j. że budżet, interwencyą, handel i t. p. nikną, a zostaje 
nie tylko ich syntezem lub główny postęp rodu ludzkiego 
w tym czasie ku Bogu i doskonałości moralnej, rozwinięcie 
jego władzy przeczuciowej, jego nadziei w nieśmiertelność. 
I dla tego w końcu historya jest najdoskonalszym, najrytmi- 
czniejszym poematem.44 — Co tedy religijność, a z nią naj
przedniejsza, iście prawdziwa moralność, co cnota i świętość? 
M c innego, tylko żyjąca w duszy człowieczeńskiej "światłość 
z niebios, lub boska, zbawiająca Poezyaf

Można uwiebiać Piękność, a żyć niemoralnie. Widzi się 
to często na sztukmistrzach, mianowicie teatralnych. Można 
także być wybornym Dworzaninem, a mieć obyczaje naganne. 
Widziało się to na szambelanach Króla Stanisława Augusta.



Można również być Salonowcem wzorowym, a nie mieć ani 
za grosz charakteru i cnoty. Można wreszcie słynąć Poezyą, 
a b}ć lekkim, jako np. Szekspir, Gotlie. — Jest w pierwia
stkach estetycznych coś z prawdy, ale żaden z nich niepodoła 
być moralności Atlasem.

CXXYI.

Etyczne m oralności pierwiastki.

Po Stereognostyce i Morfozyce, lub po naukach treści 
i formy sadzi się Etyka, jako nauka istoty tego świata. Po 
wszystkich więc dotychmiastowych, na różnych naukach opar
tych moralności pierwiastkach następują ninie etyczne jej 
pierwiastki.

„Etyczny moralności pierwiastek!!! Co za osobliwa to 
nazwa! Czyli to nie Pleonazm? Ażali wszystkie moralności 
pierwiastki nie są etyczne? Czemu tu jeden z nich przyj
muje wyłącznie to miano?“ Oto dla tego, iż na miejscu tern 
moralności, po przeżeglowaniu wszystkich mórz naukowych, 
wpływa nareszcie do naznaczonej sobie przystani i staje na 
wysokości iście etycznćj. Tutaj jej dziedzina; — Tu słone
czne jej przesilenia; tu jćj port, którego szukała tak długo.

Teologiczne moralności pierwiastki kładną się na Obja
wieniu, empiryczne na naturze, spekulacyjne na duchu, huma
nistyczne na człowieczeństwie, a morfozyczne na formie trzech 
pizerzeczonych właśnie istnienia kręgów. Na czem położyć 
się może pierwiastek etyczny we wszystkich swych kształtach ? 
Na tern, na czem stoi Etyka sama, t. j. na Jaźni ludzkiej. 
Jaźń ludzka tu grunt. Jaźń ta żyje na tym świecie, ale po
chodzi z tamtego świata. Ona tedy podnosi przedmiot nasz 
ku niebu, otwarza mu bramy w krainy transcendentalne i uspo
sobią nas do pierwiastku moralności filozoficznego.



Etyka sporządza Stereognostyki i Morfozyki, lub wszech 
nauk treści i formy, istotę. W etycznym pierwiastku przeto 
wypowiedzieć się ma wszystkich dotychmiastowych moralności 
pierwiastków istota. Atoli jest się jeszcze w Kosmopei. 
Jako tu nauki same, tak i ugruntowane na nich moralności 
pierwiastki tkną się jeszcze, nie tamtego, lecz tego świata. 
Istota zatem , o którę tu chodzi, będzie toświatowa. Co nią ? 
Nie jaźń ludzka sama, która jest istotą tej istoty, a należy 
do tamtego świata, ale, jako już z liczby 119 wiadomo, wy- 
czyn jej toświatowy, t. j. moralność. Moralność wystąpi tutaj, 
nie jako skutek, lecz jako przyczyna, — nie jako wyjaw je
den Empiryi, Spekulacyi, Humanistyki, lub Morfozyki, ale 
jako ich istota. Tutaj dopiero ustaje nieloiczne Qui pro quo, 
którćm nacechowane były dotąd wszystkie moralności pier
wiastki. Tu moralność odrzuca obce sobie zuzelice i poczyna 
być sama sobą.

Jaźń ludzka, która jest z tamtego świata, i moralność, 
jako odsłon jej toświatowy, a wszechistnienia i wszech nauki 
istota, — oto słupy Herkulesowe, na których rzecz tu staje.— 
Jaka przeto być może etycznego moralności pierwiastku osno
wa? Co za stanowczy jego charakter? Jaźń Boża jest i oddy
cha niebem, a jaźń ludzka, zwana zwykle duszyczką, obraz jej 
na tuteczności piersiach, pragnie i szuka nieba. Jaźń ludzka 
czuje żywo biedy i niedole tego świata. Najgorętsze, najgwał
towniejsze tedy jej żądanie Zbawienie własne. Duszycce chce 
się do niebios, do błogości Aniołów. Zbawienie jaźni, oto głó
wna etycznego moralności pierwiastku treść. Jaźń tu jeczcze 
samolubna. Prawda. Ale to krok jćj pierwszy. Od siebie 
przejdzie ona w końcu do Boga, a z tego świata w tamten 
świat. I to właśnie wywoła już ostatni filozoficzny pierwiastek.

Wszystkie niemal moralności pierwiastki, które się do
tąd przełożyło, godziły do dobra najwyższego, lub do szczęścia, 
a szlakowały je przez rozliczne powiaty istnienia i nauki. 
Teraz Dobro i szczęście to zapada w transcendentalną Jaźń 
samę i staje się wewnętrzne, istotowe. I dla tego przyjmuje
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ono na miejscu tćm imię zbawienia. Me raz już mówiło się 
w powiatach tych o zbawieniu. Tutaj Zbawienie bierze się 
w ściślejszem, bardziej religijnem znaczeniu. Przeobraża się 
zatem w tćj chwili nie rzecz sama, ale jej tło.

Bardzo wysoki tu już moralności wierzchoł, ale jeszcze 
nie najwyższy i nie końcowy. Stąd znamionuje go jeden wielki 
niedostatek. Jaki? Zbawienie jaźni tu cel, a cnota li do celu 
tego środek^ Moralność więc, ona wszystkiego istota, zostaje 
tu wprawdzie już etycznie ujęta, lecz jeszcze nie otrzymuje 
pizynależnego sobie stanowiska, a nie stanowiąc celu, przyj
muje podrzędne, li przechodnie w rzeczy tej miejsce. Inaczej 
atoli tu niepodobna. E tyka, to próg, wiążący Kosmopeą z Fi
lozofią, ten świat z tamtym światem. Stąd ciągle widoma 
w niej niezgodność z sobą. Chodzi jój o istotę, a porywa li 
za światowy tejże wyczyn. Godzi do niebios, a trzyma się 
silnie ziemi.

Uczyniło się tu wstęp do rzeczy. Mc dziwnego. Lubo 
oddawna już jesteśmy w krainach Etyki, nieznamy jeszcze sta
nowczego moralności pierwiastku. Rzeczy początek sam ma być 
dopiero zdobyty. To powód do przygotowawczych rusztowań.

Nie dzisiaj dopiero, ale już w głębokićj starożytności, 
w sławnych słusznie Atenach myśl ludzka dobrała się do wy
żyn etycznego moralności pierwiastku i utwierdziła na nich 
aż dwie najznakomitsze szkoły. Pierwiastek ten w bieżącćj 
czasów dobie ofiaruje nam cztery kształty następujące:

*
*

59) EPIKUR, około 300 roku przed Erą naszą tak naucza:
„Dobrem najprzedniejszem dla człowieka jest, w skutek 

własnćj, wolnćj, z nieugiętej woli, takie namaszczenie duszy, 
ażeby czuła bezprzestannie i nosiła w sobie błogość, niebia
nom właściwą, a odpychała od siebie z uśmiechem istoty wyż
szej napotykające ją przykrości ziemskie; ażeby topniała cie
płem radości wewnętrznćj i słonecznćm Bogów godnćm weselem;
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ażeby wiodła żywot pogodny, miły i słodki, a była wciąż zadowo
lona i z siebie samej i ze wszystkiego, — słowem, wysokie, istne 
Zbawienie. Ażeby zaś dobro to pozyskać i zapalić w sobie 
światłość umysłu Bożego, czuć zbawienie i mieć w sobie du
szę Niebianina, potrzeba pogodzić się i z sobą i ze światem; — 
potrzeba patrzeć na wszystko z najpiękniejszej strony i wi
dzieć rzeczy w złotój, świetlanej barwie; potrzeba umieć 
z drażliwych głogów, wonne, roskoszne wydostawać róże, a z go
ryczy wysysać miody i używać życia po bosku; — potrzeba 
uznać nawet nieznośne społeczeństwa i Rzeczypospolitej stany 
za konieczny i błogi wykwit z ciągle postępowych rozwojów 
dalszych i oddać się sprawom spółczesnego nam świata ocho
czo, dobrowolnie, z całą rześkością i myśli swobodą. Wyszu
kaj, co chwalebnego i uwielbiaj je szczerze, a niegań ani 
ludzi ani rzeczy! Strzeż się, ażebyś nieoblewał niczego cho
rowitą żółcią! Otóż mądrość, której dzieckiem żądane od nas 
zbawienie.

„Nie dość! Potrzeba brać zbawienie od świata, człowie
czeństwa i samego siebie, ale zarazem zdobywać je sobie 
własną siłą i stwarzać je dowolnie. Prawda i piękność, 
nauka i sztuka, żywot ducha wznioślejszy przynoszą nam 
olimpijskie zachwyty i budzą w nas rozkosz, jakiej doznają 
Bogowie. Roskosz to wewnętrzna, niebiańska, rzetelna. Szu- 
kajmyż przeto tej ambrozyi i tego nektaru! Przedewszyst- 
kiem zaś kuśmy się o uczynki dobre! One najbardzićj ró
wnają nas z Bogami i przynoszą najwięcej Zbawienia. Bądź 
dobroczynny i światłem i ciepłem twojej duszy, jak Helios 
a ciskaj z niebios twych zapładniające ziemię łyskawice, jak 
Zeus! Oto moralności istnej klucz złoty.

„Uciecha cielesna i roskosz zmysłowa niema wartości celu. 
Dobra ona niekiedy, lecz tylko jako środek do zbawienia duszy, 
które samo jedno stanowi cel. Stąd gardź uciechą, jeżeli ona 
niepodoła upewnić ci trwałego zbawienia; gardź mianowicie jej 
przesytem, pozostawiającym w tobie niesmak i cierpienie. Wy
bieraj nawet boleść, skoro następstwem jej będzie niebiańska

8*
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błogość! Przenoś uciechy ducha nad uciechy ciała, albowiem 
ofiarują nam one więcej zbawienia i niekończą się żalem ! 
Najpewniejszą i najbardziej zbawiającą uciechą jest spokój 
duszy ciągły, nieprzerwany, a słodyczy nadziemskiej pełen,— 
pogoda myśli roskoszna, — umysł próżen obawy, troski i zgry- 
z°ty, nieczułość na niedolę i chłosty losu. Że do stanu 
takiego przeznaczyli nas Bogowie, dowodzi tego najwyraźnićj 
tak usposobiona dusza dzieci. Utrzymać w sobie tę duszę i po
dnieść ją do najwyższej potęgi, to już zbawienie samo. — 
Cnota od uciechy rzetelnej nieodłączna. Nie ma życia słodkiego 
bez cnoty ani cnoty bez słodyczy niebiańskich. Stąd cnota 
wyborny środek do zbawienia. — Cnota, to córa rozumu, który 
umie oceniac uciechy, a brac dobre i oddalać złe, — który 
zna, co duszy pożytecznego, a co szkodliwego. Mieć rozum, 
to największe zbawienie. Szczęście m ara, zbawienie istota."

Nauka Epikura wdziera się już w obręb etyczny i zasłu
guje na wysoką cześć. Wychowując ludzi niewinnych, ze 
wszystkiego zadowolonych i wesołych, uprzyjemniałaby czlo- 
wieczeński świat. Przywróciłaby nam postradany raj. Jak  
ona piękna! Ileż to w niej prawdy! Wyrodziła się atoli 
niedługo w bezecną, a moralności płaszczem przy od ziewającą 
się szkołę rospusty. Horacyuszowe „Epicureus susu stało się 
wreszcie pogargliwą uczniów jej nazwą.

Epikureizm i Kireneizm, wyłożony pod pierwiastkiem 9, 
razem wzięte, sprawują duszę i ciało jednejże dążności moral
nej, a noszą miano Eudemonizmu.

60) ZENO, spółczesny z Epikurem, tak uczy:
„Bozum utaja się na dnie wszystkiego świata i sprawuje 

najwyższe w nim prawo. Prawu temu ulega byt cały; jemu 
winieneś i ty uległość. Rozum, to dusza wszechświata, — 
wewnętrzna, najistotniejsza, niebiańska natura. Idź tedy za 
rozumem i trzymaj się tej natury! Naprzód zgadzać się bę
dziesz z naturą ogólną, w której panuje rozum Boży; — 
później z naturą ludzką, której rozum, rozumu twego źródło
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i grunt, — wreszcie z naturą twoją, w której jest rozum 
i Boży i ludzki. Ale rozwijaj i ćwicz rozum twTó j, ażeby nie 
brał nierozumu za rozum!

„Najwyższem Dobrem, podług Bożego i ludzkiego rozumu 
a najprzedniejszą Bożą i ludzką naturą jest cnota. Ona sama 
wystarcza do zbawienia, a równając ludzi z Bogami, przynosi 
nam istny pożytek, najrzetelniejszą cześć i chwałę. Cnotli
wy nieżącla już niczego, bo mając cnotę ma wszystko, czego 
mu potrzeba. Obejdzie się bez darów i kanarów świata, 
a nawet pogardza niemi. Żywot podług natury zależy na 
tern, ażeby rozum Boży, Cnotą będący i Cnoty wymagający, 
rozbudził się w duszy twojej, działał w niej bezprzestannie 
i otrzymał nad nią panowanie. Gdzie rozum, tam dobra 
a gdzie nierozum, lub gdzie cielesność, zmysłowość, chuć, ziem
skie dążenia, zła dusza. Pomiędzy dobrą i złą duszą niema 
nic w środku. Albo jedną, albo drugą być musisz. Kto nie 
dobry, ten już zły.

„Działania ludzkie są albo przystojne, albo obowiązkowe. 
Pierwsze trzymają się natury zewnętrznej, drugie natury we
wnętrznej , lub tamte przyjętego obyczaju, a te powinności, która 
jest rozumem Bożym, wskazującym nam Dobre. Niedopełnienie 
powinności to już grzech, a postępowanie w brew powinności 
zbrodnia. Dobre czynności są jednako dobre, a złe jednako 
złe, albowiem kto pozyskał cnotę, ma j ą  całą i pełną, a komu 
jej braknie, ten nic nie wart. Główme cnoty s ą : rozum, wstrze
mięźliwość, męstwo i sprawiedliwość. Cnotliwdec w największej 
zgoła niedoli jest szczęśliwy, albowiem w duszy jego panuje niebo, 
niecnotliwiec w najwyższem szczęściu nieszczęśliwy, bo bra
knie mu wewnętrznego zbawienia. Cnota niepotrzebuje na
grody, ani niecnota kary, ponieważ pierwsza przynosi zbawie
nie, druga zaś potępienie od wszystkich i od samego siebie, 
płacz, zgryzotę, pogardę własną, żal i rozpacz.

„Zbawienie, o które chodzi Epikuresowi, nie jest istotne. 
Czemu? Ono jeszcze zewnętrzne, albowiem ono polega na 
roskoszy duszy, za czćm na uciesze, na użyciu. Kto goni za



zbawieniem takićm, jest ślimak smakujący w liściu sałaty, 
lubo nie ziemskićj, ale już niebiańskiej. Czyli Bogowie szu
kają roskoszy duszy, uciechy i użycia? O nie! Niezgadza- 
łoby się to z ich pojęcia znaczeniem. Istne zbawienie zatem 
niedba o roskosz duszy, o uciechę i użycie. I owszem ono je 
odpycha od siebie, jako rzecz jeszcze ziemską i niską. Kto 
wystarcza sobie samemu, a żyje li cnotą własną i obejdzie się 
bez wszystkiego, jako Bóg; — kto niczego, o ile podobna, 
niepotrzebuje, a umie być jednako spokojny tak w dobrćj’ 
jako w złej doli; — kto z ciągle pogodnćm czołem i niezmien
nym umysłem siedzi równie na złotogłowiach szczęścia, jak 
na ryczącym burzy obłoku; — kto szydzi z bólu i cierpienia, 
mezna utrapień duszy, a żartuje sobie z bogactw, władzy i chwały’
z biedy i niskości, z uciech i kłopotów ziemskiego żyw ota ;__
słowem, kto wyższy jest od świata, a piastuje w pierwsi swej 
wiekuisty Olimp; ten ukazuje się iście rozumny, wielki 
i dobry, i doznaje rzetelnego zbawienia. Nie obojętność dla 
ludzi i świata, ani brak udziału w sprawach Ojczyzny, ro
dziny, lub własnych, ale spokój duszy, niczem niedający się 
zaburzyć, niech, dzieje się, co chce, — oto, czego nam najbar
dziej potrzeba.^ Bogowie troszczą się, o nas, a są przecież 
tak spokojni, że znoszą cierpliwie naszę niewdzięczność, nie
prawość i krnąbrność, że słuchają nieczule zgoła obelg i blu- 
źnieistw. I ty bądź, jak oni! Jako stan taki pozyskać? 
Bezwzględnem i żelaznćm panowaniem nad namiętnościami, 
krewkościami i żądzami własnemi, silną wolą i władzą nad 
sobą, pogardą słodyczy i goryczy ziemskich, takim duszy na
strojem, ażeby w niej była zawsze jednaka i błoga, iście nie
biańska cisza. Impera tibimet ipsi, sustine et abstine, esto 
semper sereni et tranquilli animi!“

W nauce Zenona wieje duch prawdziwie etyczny i arcy- 
wysokich kręgów. Ona tćż umiała walczyć z Epikureizmem 
i otrzymywać stanowcze nad nim zwycięstwo. Imię jćj Stoi- 
cyzm, od szkoły Stoa, w której Zeno nauczał. Najznakomitsi 
mężowie Starożytności, np. Kato, Seneka, Epiktet, Cesarz
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Marcus Aurelius Antoninus, byli Stoikami. Ale i w szkole 
tej ukazują się brzydkie wyrosty i niebezpieczne zboczenia: 
„ Obejśdż się bez wszyskiego, zaczerń i bez życia !u Oto osta
tnie jej słowa. Stąd samobójstwo, jako cnota cnót. Już Zeno 
sam, a po nim wielu Stoików zakończyli własną ręką.

Stoicyzm, zlany w jedno ze znanym nam już z pierwiastku 
10, Cynizmem i z azyatycką mistyką wiarową, urodził Asce- 
tykę i Anachoretyzm, który udręczał grzeszne ciało bez miło
sierdzia, a w wyzuciu się z niego widział zbawienie.

Epikureizm i Stoicyzm stanowią przeciwieństwo, lub dwa 
moralności bieguny, dopełniające się na wzajem. Stąd po
strzega się często usiłowanie pogodzenia ich w sobie. Dziś 
jeszcze 11. p. Bogaci z dobrym smakiem i tonem, a zacną du
szą, wiedząc lub niewiedząc o tem, hołdują nauce Epikura. 
Zaś ci, którzy utracili majątek, pokrzepiają się Stoicyzmem. 
Zeno sam, postradawszy ojcowskie dziedzictwo, w sposobie 
swym myślenia szukał ulgi i szczęścia. Obie te szkoły, zwła
szcza czysto pojęte, nieprzeciwią się wcale Chrześciaństwu, 
które dopuszcza używać wesela duszy i darów świata, od Boga 
samego dla ludzi przeznaczonych, a zarazem przykazuje po
sty, żywot surowy, pogardę ziemi, ale znam kogoś, co umiał 
przez cały żywot swój kojarzyć Epikura z Zenonem. Oto 
przekonanie jego:

61) NIEDŹWIECKI LEONAKD, wspomniany już przy 
Wrońskim, żyjący ze szczupłych nader i zarabianych ciężko 
zasobów w Paryżu, a przecież bardzo dobroczynny, tak się 
jednego razu do mnie odezwał:

„Cała rzecz, umieć pogodzić zbawienie Epikura ze zba
wieniem Zenona, lub w ogóle Eudemonizm ze Stoicyzmem, 
uciechę z Ascetyką, a to naprzód w sobie samym, później zaś 
w stosunku swym do Bliźniego, czyli wewnętrznie i zewnętrz
nie. Jakim sposobem? Bardzo łatwym. Oto tak:

„Gdy np. uciułałem nieco pieniędzy, a niepotrzebując ich 
w danej chwili na nic lepszego i ważniejszego, zaproszę któ-
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gdym coś zrozumiał, czegoś się nauczył i odniósł pożytek; — 
gdy widzę, że i ja przecie coś podołam i że wola moja czegoś 
dokaże: — to cieszę się, jak dziecko, i jestem szczęśliw, jak 
Epikur sam. Prawo moje moralne, stoiczno-epikureiczne, tak- 
bym wyraził: „Żyj, nie dla siebie samego, ale dla Drugich; 
szczędź dla nich i pracuj około ich szczęścia, ile starczą, ci 
siły, a będziesz kochany, cnotliwy i szczęśliwy! Zbawiając In 
nych, zbawia się najpewniej samego siebie. “

62) KATOLICKI KSIĄDZ! „Co mi tam bredzicie o ety
cznych zbawieniach! Zbawienie istne nieistnieje wcale na ziemi 

ale jest tylko w niebie. Dozna się go, nie w tern życiu, ale 
dopiero po śmierci. Bóg sam jego sprawca i szafarz. Tutaj 
na ziemi i w tern życiu podołamy li na nie zasłużyć. Jakim 
sposobem? Pełniąc przykazania Boże i kościelne, spowiadając 
się często i opatrując duszę w sakramenta, a porzucając świat 
z ostatniem oleju świętego namaszczeniem.“

*
*  *

ETYCZNE PIERWIASTKI stoją wysoko, ale niezamykają 
w sobie jeszcze całkowitej i pełnej prawdy moralnej. Oceniło 
się je zaraz na początku. Cnota w nich, nie cel, lecz tylko 
środek do zbawienia siebie samego. Co gorsza, nie są one 
jeszcze zupełnie czyste i zacne. Zbawienie Epikuresowe i Ze- 
nonowe, polegające na uszczęśliwianiu samego siebie, nawet 
zbawienie Niedźwieckiego, rodzące się w skutek uszczęśliwia
nia Innych, — zbawienie duszyczki własnej, czy to za tego 
życia, lub też po śmierci; to jeszcze Egoizm'. Stąd potrzeba 
wszechstronniejszego, czystszego i wyższego moralności pier
wiastku. Tak wszystkie nauki zwyczajne, tak i Etyka niewy- 
starcza samej sobie, lecz wymaga pomocy od Filozofii, która 
sama jedna wszędzy i zawzdy jest ducha ludzkiego prawo- 
dawczynią.
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Filozoficzny, lub najprzedniejszy i ostatni m oralności 
pierwiastek.

Dało się w sześciu powyższych ustępach aż 62 różnoro
dnych w jeden System związanych moralności pierwiastków. 
Kopa tu z okładem, a odkryłoby się ich drugie, trzecie tyle

“  ̂ S1" c eJ 1 P° księgach i w życiu wyszukiwało. Tak 
mnoga a od uprawianych umiejętności, od położenia, stanu 
i zawodu naszego zależna jest liczba moralnych przekonań t — 
Która z nauk tych Cnoty prawdziwa? To takie samo zaga- 

meme, jak gdybyś, miasto moralnych szkół, położył religijne 
mary. Każda z nich wyświęca się, jako na stanowisku swo- 
jem jedynie prawdziwa, a wypowiada z pewnej strony rzetelna 
i nieomylną prawdę. Tak każda jednako prawdziwa, ale i je
dnako jednostronna, jednako błędna! Są to niższe lub wyż
sze ludzkiego przeświadczenia poczty, nadające rzeczy ety
cznej większą lub mniejszą umiejętną wartość, a żadnej z nich 
me zbywa ani na iściznie, ani na wadze złota. Wszelaka 
też ma gorliwych zwolennków i obrońców.

„Po co było układać tak długi, a dwakroć, trzykroć po
mnożyć się dający szereg samych jednostronnych, i już dla tego 
niedostatecznych, trzymać się niezdolnych przekonań? Przecz 
nudziłeś nas tak nielitościwie rzeczami, które w końcu odpy
chasz sam? Mógłbyś był sobie w robocie jakiej przygotowa
wczej opiłowywać te szlaki, a dać nam tutaj od razu czysty 
i wygładzony już kruszec drogi.“ -  Taki słyszę tu zarzut 
1 podnoszę rzuconą mi lancę.

Zestaw wszystkich znanych moralności pierwiastków był 
tutaj niezbędny i ofiaruje nam wielkie korzyści. Obejrzyjmy 
rzecz przelotnie!

^utaj, na początku Księgi dzieła tego trzecićj, zapadają
cej co chwila głębiśj w istotę wszystkiego, przedstawiając
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oparte na częściach Encyklopedyi tej moralności pierwiastki, 
powtórzyło się poniekąd całą rozległą osnowę obu ksiąg po
przedzających, a okazało się wartość jej względną z nowej 
i najważniejszej, t. j. z etycznej strony. Osnowa ta najduje 
przez to dopełnienie swoje, a zarazem namaszczenie potrzebne 
do przelania się w czyste i transcendentalne Filozofii ciało.

Wszelaka z nauk, ile ich tylko jest, rości sobie do Etyki 
prawo, zastósowywa ją  do treści własnej i wystawia odpowie
dnie duchowi swemu moralności pierwiastki. Widziało się to 
aż do tej doby. Ażali nie najdoskonalszy w tóm dowód twier
dzenia naszego, położonego we Wstępie do tej Etyki, dowód 
de facto tej prawdy, że moralność utaja się na dnie wszech 
istnienia, zaczem także na dnie wszech nauk, i stanowi to- 
światową ich istotę, że tedy żadna z nauk bez moralności 
obejść się nie może i każda w końcu zakwitnąć nią musi. 
Czy dowód taki nie wart był podjętego mozołu?

Czy podobna było inaczej, dać tak wszechstronne, tak 
pełne, tak bogacie roztoczone pojęcie moralności i cnoty, na 
którem usadzić się ma rzecz dalsza, jak na przełożeniu wszy
stkich etycznych ludzkości przekonań? Tutaj widzi się pojęcie 
to w rozlicznych formach i barwach, a pozyskuje się je, nie 
a priori, nie mocą loicznych wywodów, nie oderwanym sposo
bem, ale a posteriori i de facto, t. j. na istniejących i w nauce 
i w życiu przekonaniach ludzkich, które godne są czci i uwagi. 
Zgoła Empiryk będzie tu zdobyty.

Przy takowym rozwoju pojęcia moralnośni i cnoty zapo
znało się czytelnika ze wszystkiemi dotychczasowemi Etyki 
szkołami. Wypracowało się tedy rzecz o nich, jako pierwszą 
i posadniczą Etyki część, a dopełniło się obowiązku pisar
skiego sumiennie.

Każda ze szkół Etyki ma w sobie coś prawdziwego, co 
usprawiedliwia ją  dostatecznie, lecz każda chroma jednako, po
dając nam swoje coś prawdziwego za pełną i całkowitą, za bez
względną i nieomylną prawdę. Widzi się to w zestawie na
szym pierwiastków moralnych jawnie, oczywiście, co niepospo-
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lity zysk. Prawda, o której tu mowa, jest jeszcze do zdobycia. 
Kusi się właśnie o nią, filozoficzny moralności pierwiastek, 
o którym wnet czynić się będzie.

Opisane moralności pierwiastki, to bardzo ważne i dro
gocenne ziarno złotego piasku, które zróść się mają w moral
ności kamień węgielny, f  Atomow tych albowiem wydobędzie 
się filozoficzny moralności pierwiastek, na którym stanie cały 
późniejszy Etyki świat. Potrzeba było poznać wszystkie je
dnostronności, ażeby tern pewniej podołało się urobić z nich 
coś wszechstronnego. Wszakże bez pojedynczych kwiatów 
nieuwiniesz wieńca, a bez głosek abecadła niewypiszesz po- 
tizebnego ci słowa! Tylko po dokonanej rozkładni rzeczy mo- 
żebna jest dać i zrozumieć jćj składnią.

Długie są wschody do Prawdy etycznej, której próg na
potyka się dopiero na ostatnim i najwyższym ich stopniu. Bez 
pizewędrowania wszystkich dawniejszych moralności pierwia
stków niemogłoby się, ani wyprowadzić na widocz, ani uspra
wiedliwić pierwiastku filozoficznego.

Dało się tedy przygotowanie wyborne czytelnikowi. Trzeba 
albowiem przody znać dokładnie, jako rzecz stała i stoi, ażeby 
modz odgadnąć, na czćm właściwie zależy umiejętny rozwój 
i postęp jej dalszy, a ocenić sprawiedliwie nowy krok, który 
tu będzie postawion.

*
*  •*

la k ą  drabiną do niebios, jaką ukazuje się dokonany wła
śnie zestaw moralności pierwiastków, niepodobna tu rzeczy za
kończyć. Jest to las ogromny, którego knieje cząstkowe 
i drzewa pojedyńcze odsłonione zostały, lecz którego Jedności 
wewnętrznej jeszcze nieznamy. Jak wszędy, tak i tutaj, po
trzeba dać nareszcie coś ogarniającego Całość, coś wszech- 
stionnego i stanowczego, coś zaspokajającego wymagania my
ślącego ducha. Czy niema moralności pierwiastku, zamykają
cego w sobie wszystkie, dotąd przedstawione jej pierwiastki



i będącego ogólnym, jedynym jej wyrazem? O jest i taki pier
wiastek, a my hołdujemy mu oddawna i we wszystkich dzieła 
tego księgach. Tak! Jest on już, — ale go dotąd w umieję
tności nie było. On utwór nasz.

Jak wszystkie nauki najdują ognisko i przeświadczenie 
swoje, a różnojednią się z sobą w Filozofii, onćj mistrzowskiej 
tego i tamtego świata umiejętności; tak też i wszystkie moral
ności pierwiastki zbiegają się w jeden na łonie filozoficznego 
jej pierwiastku. Ale pierwiastek ten śród Etyki, która na
leży jeszcze do Kosmopei, lub do nauk, odnoszących się li 
do tego świata, ukazuje się już koniecznie jako transcenden
talny, t. j. wybieża za koryto Etyki samej, a rozlewa się 
w dalsze, dotąd nietknięte w dziele tern przestwory. Jako 
w estetycznej Kalliozofii ostatnia i najwyższa Piękność, tak 
w Etyce ostatni i najwyższy moralności pierwiastek gubi 
się w filozoficznej dzielnicy. I dla tego, jeszcze tu jeden, ale 
już końcowy moralności mundus in nuce.

Obejrzany już długi moralności pierwiastków szereg, to 
dzieło Analizy, którą urobił człowieczeński, rozbiorem rzeczy 
tej zajęty duch. Bez rozbioru takiego poznaćby on jej niepo- 
dołał. Filozofia wreszcie, będąca, nietylko wszech jednostron
ności, biegunów i przeciwstawów, ale wszelkiego, co chcesz, 
Syntezą złożyć ma kawalce Ozyrysowe tutaj, jak wszędy, w je
dno ciało. Oto zadanie Izydy na tern miejscu dla nas.

Jak złożyć tyle znanych i nieznanych jeszcze, ale dają
cych snadno podciągnąć się pod znane, moralności pierwiastków 
w pierwiastek jej jeden, wszechstronny, pełny, prawdziwy 
i umiejętnie ugruntowany ? Jest to właściwie Problema univer
sale, położone tu dla Przyszłości całej. Przez tysiąclecia trwała 
Analiza, o którćj się mówi. Zaczem, tysiącoleć może potrzeba 
będzie, nim znajdzie się pożądana i prawdziwa, a niczem nie 
obalona rzeczy Synteza. My wyświecamy tu Syntezy tej ko
nieczność i ośmielamy się uczynić jej początek, postawić w niej 
krok pierwszy. Dajemy to jedynie, na co starczą nam siły. 
Jeżeli pomysł nasz jeszcze niedostateczny i błędny, to popraw
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nas, to popraw nas, kto podołasz Wystąp każdy z czemsiś 
wszechstronniejszym, głębszćm i doskonalszćm, skoro je masz 
a będziemy pierwsi, co złożą Ci przynależny hołd!

Ależ czas już, dać pokój wszystkim rozjaśnieniom i wstę
pnym przyborom, a wyprowadzić na widocz Feniksa, wydoby
wającego się ze stosu popiołów moralności świata dotąd po
znanej i przełożonej! Przykłada się zatóm ostrze do sęku.

. AbsoIutem, prawdą prawd, prawdą najprzedniejszą, przed
wieczną, stwórczą wyświęca się, jak wszyscy to już rozumieją 
i uznają, Bóg. On jest we wszystkiem i w Nim jest wszy- 
sto, albowiem On ognisko przeświadczenia w całćm nieskoń- 
czonćm istnieniu, lub wszechświatowe, środkowe, główne pier
wotne Ja. Człowiek znaczy to na końcu, co Bóg na początku. 
Bog Alfa, człowiek Omega wszechrzeczy. Czemu? Albowiem 
jako Bog na wieczności łonie, tak człowiek na piersiach czasu 
sporządza święty wszystkiego zwój i świadomy wyraz B<fe 
pod moralnym względem,- jest Cnota sama, Cnota prawdziwa’ 
pełna, bezwarunkowa, niepokalana, a człowiek Cnota ta w ziem
skim i czasowym odblasku. Stąd, jako wszędy, tak i w Etyce 
człowiek jest Boga obrazem. Cóż ztąd? Oto Boży obraz, któ
rym uczynił człowieka Bóg. najwyższe jego zadanie i najprze
dniejszy cel.  ̂ Człowiek ma rozum i wolną wolę. Powinien 
ec y poznać i stać się tćm in actu, czem jest in potentia • — 

powinien wykwitnąć tćm, co Bóg w nim złożył, jako nasienie 
z niebios; słowem, powinien starać się wszystkiemi siłami 
ażeby wyczynił się Bożym obrazem. — Co zatćm on Feniks 
którego szlakujemy, ona wielka filozoficzna Synteza, on osta
tni, wszechstronny i pełen w sobie moralności pierwiastek? Nic 
inszego tylko oddawna w dziele tćm wspominana, a tutaj 
J"k!  P ^ a .wszech moralności w lesie jćj szkół i pierwia- 

k l0luJ%ca Bozo-obrazowość. — I oto wyrzekło się wre
szcie stanowcze słowo, które było ostatecznym tak długiej 
pielgrzymki naszej w kraju tym Etyki kresem.
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W pojęciu Bożo-obrazowości tkwią wszystkie etyczne szkoły 
i moralności pierwiastki, które się przełożyło. Oto rączy okaz 
rzeczy:

Obraz Boży, sprawujący istotę i przeznaczenie człowieka, 
on, który stanowi i sporządza jaźń jego, zależy od Boga sa
mego, jest Jego odblaskiem i tkwi w nim, jak promień w słońcu. 
I Bóg znowu jest tak w nim, jak słońce w promieniu. Czło
wiek też godzi do Boga myślą, uczuciem, mową, modlitwą 
i dobrym uczynkiem. Pod Bożo-obrazowość zatem, która pachnie 
tak teologią, podciągają się wszystkie teologiczne moralności 
pierwiastki i są piękną, różnostronną jej roztoczą. Ona ich 
wyraz ogólny.

Jako Bóg śród niebios, tak Obraz Boży na ziemi, którym 
jest Adam w nas, lub wewnętrzny, nieśmiertelny nasz człowiek, 
widzi w całem Przyrodzeniu dziedzictwo i mieszkanie swoje 
Świat, to jego posiadłość i własność, która istnieje dlań, jego 
pszeniczny wielki łan. Jako Bóg sam, tak i Obraz Boży, lub 
człowiek, uważa naturę za służebnicę i spiżarnią swoję, a używa 
jej i dóbr jej jako środka do wyższych swych celów. On jej 
panuje dowolnie; przetwarza ją, podług swych potrzeb, lub 
przywidzeń we własny świat, a zastósowywa się sam, jako, ze 
strony swego ciała, jćj cząstka i syn, rad do wiekuistych jej 
praw, w których uznaje mądrość Bożą. Jako pod Bogiem, 
tak i pod Obrazem Bożym w człowieku stoi posłuszna mu, 
a na chwałę i ku zaspokojeniu jego przeznaczona rzeczy wszech
nica. Zaczćm, pod Bożo-obrazowość' podciągają się wszystkie 
empiryczne moralności pierwiastki. Ona ich godło, chorągiew 
i proporzec.

Zarówno Obraz Boży na ziemi, jak Bóg w niebie, wi
dzi w duchu bezwzględnym, sprawującym duszę wszechświata, 
ludzkości i pojedyńczego człowieka myślenie własne, ideę, od 
siebie urobioną, wewnętrzną treść swoję; lub ducha swego; — 
jednoczy się z nim zatem bez trudu metafizycznie, antropolo
gicznie i psychologicznie, a zawsze subjecto-objective. Jako 
kmiot z niebios staje się on łatwo tego podmiotu swego ogni-
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skiem i wyrazem; — poznaje go i panuje dowolnie. W Bo
żo-obrazowości przeto mieszczą się wszystkie spekulacyjne mo
ralności pierwiastki. Me dość! W niej pozyskują takie udo
skonalenie, iż duch osobisty i w Bogu i w człowieku ducha 
bezwzględnego, nie pachołek, jak u Hegla, ale pan.

Boży obraz na ziemi, równie jak Bóg sam, będąc Jaźnią, 
posiadającą świadomość wszystkiego, rozum i wolną wolę, rzą
dzi sprawami ludzkości, a prowadzi ją  zwolna do ostatecznych 
jej przeznaczeń socyalistycznie, politycznie i historycznie. Za- 
czćm, w Bożo-obrazowości tkwią wszystkie humanistyczne mo
ralności pierwiastki i znajdują w niej ostateczny swój grunt. 
Są albowiem przez-to, iż Boży obraz dzieli się z Bogiem ster- 
nictwem spraw tego świata, upoważnione do bytu.

Bóg we wszech istnieniu tworzy formy światów i rzeczy, 
a Boży obraz na piersiach ogólnego bytu tworzy formy czło- 
wieczeńskiego świata; tworzy ideały i arcydzieła to przemysłu, 
to sztuki pięknej; — krom tego zaś tworzy trzy umiejętności 
formalne-, matematykę, logikę i estetykę. Pod Bożo-obrazo
wością zatem staje cała Morfozyka etyczna.

Jaźnią jest równie Boży obraz, jak Bóg sam, jaźnią z nie
bios, której oddechem Etyka, a pulsem żywotnym Zbawienie 
siebie i istot z sobą pokrewnych. Z Bożo-obrazowości tedy wy- 
łoniają się także etyczne moralności pierwiastki. W niój 
Etyki szczyt.

Oto ogólne rysy wyświecające nam Bożo-obrazowość na 
dnie wszystkich a wszystkich moralności pierwiastków, jako 
ich źródło, matkę i duszę. Wydobyć ją  teraz z każdego po
jedynczego, np. Sokratesowego, Platonowego i t. p. pierwia
stku, jest już łacna. Zostawia się też to własnej ochocie 
i pracy czytelnika.

Me dość na tak nieskończonem w pojęciu Bożo-obrazo
wości bogactwie wewnętrznem! Jako Bóg ułożył stworzone 
od siebie światy w jednę wielką bez granic, a ogniskującą się 
w każdym człowieku Całość; — tak Boży obraz wszędy, za- 
czem i na łonie E tyki, z rozkruch, podanych sobie od nau-
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kowej Analizy, urabia jeden pełny, wszechstronny i ogniskowy 
wyraz. I oto pozyskuje on filozoficzny moralności pierwia
stek, jako wszech pierwiastków jej Syntezę. A synteza to 
tem doskonalsza, im prostsza. Ona tak dalece do Syntezy 
Bożej w rzeczach wszechistnienia, podobna, że stanowi jeden 
tylko wyraz, jak jedno słowo stwórcze: „Stań się /“ — jeden 
wyraz, t. j.: Bożo-obrazowość. Wyraz to nowy, po pierwszy 
raz w pracach naszych występujący, a wszelakoż bardzo stary. 
On filozoficzny, a zarazem i miarowy. Wszakże już Mojżesz 
nauczał, iż Bóg uczynił człowieka na podobieństwo swoje, lub 
na obraz swój!

Bożo-obrazowość etyczna przedniejsza bez miary od Bożo- 
obrazowości estetycznej. Pierwszą albowiem jest nieśmiertelna 
i żywa jaźń w człowieku, drugą zaś li piękna i wyrazista w ma
lowidle jej forma. Tam istota sama, tu zwierciadlany, mar
twy jej odblask. Stąd Etyk  od Estetyka bez miary większy 
sztukmistrz. Co mistrz kształtu, brzmienia lub słowa, w obec 
mistrza jaźni?

*  *
* -

Nie jedynie wszystkie znane już moralności pierwiastki 
zamyka i piastuje w sobie Bożo-obrazowość. Pojęcie jej ogar
nia bez miary więcej, bo transcendentalną, czyli najwyższą, czy
stą, istną moralność. Mówię transcendentalną bo odnosi się do 
Boga i tamtego świata, które wychodzą za obręb Kosmopei. 
Bóg i tamten świat, jak w Fizyce, Spekulacyi i Humanistyce, 
jak w Matematyce, Loice i Estetyce, tak w Etyce, albo nie- 
zachodzi wcale, albo też gra rolę obcego przybysza i czasem 
bardzo niemiłego gościa. T ak , Bożoobrazowość moralność 
najprzedniejsza i jedynie prawdziwa! Rostacza się rzecz tę 
ninie urywkowo.

Bożo-obrazowość, zrobiona Etyki pierwiastkiem i kresem, 
wymaga, ażeby człowiek stał się pod wszelakim względem 
Boga obrazem na ziemi. A rzecz to dlań możebna, albowiem 
Bóg sam stworzył go na obraz swój. Dosyć mu tedy chcieć

Panteon. Tom III. —* W. 9
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własną wolą, pracą i zasługą wydobyć na jaw to z siebie, co 
tkwi, drga i dysze, bytuje i drzymie w jego istocie, lub uro
bić się in actu na to, czem in potencia uczynił go Bóg. Stąd 
najprzedniejsze główne, naczelne filozoficznej moralności pra
wo: „ Wszystkiemi siłami staraj się o to, ażebyś urobił się na
obraz Boży /“

Prawo to niejest bynajmniej, nie co do formy, ale co do 
rzeczy samćj, nowe. Pitagoras już, w języku czasów swych, 
tak przykazuje: „Bądź, jako Bóg, a tak żyj i działaj, ażebyś 
był godzien nareszcie stać się członkiem olimpijskiego grona!“ 
Plato woła: „Usiłuj być podobny do Boga!“ Chrystus zaś: 
„Bądźcie doskonali, jako Ojciec wasz niebieski! “ Tylko ta
kie przykazania zrodzić mogą herosów i Świętych, Bożo-ezło- 
wieczeństwo i wszech ludzką wielkość na ziemi.

Najlepszy tu moralny rozkaźnik Chrystusowy. Niebędziesz 
bowiem, ani być możesz Boga obrazem, jeżeli niestarasz się 
o doskonałości Boże.

*
*  *

Ale, chcąc doskonałości Boże znać, potrzeba, niezważając 
na zakazy polityczne księży uczynić Boga poznania swego 
przedmiotem. Stąd Teozo/m konieczne Etyki przedsienie. 
Przez Filozofią i niepodległe badanie idzie się zatem do po
znania doskonałości Bożych, a przez umiejętność i miedzę do 
Cnoty. — Powyżej dane główne prawo moralne wydobywa 
z siebie następujące, a roztaczające rzecz bliżej trzy rozkaźniki.

a) „Poznawaj i znaj Boga prawdziwego przedewszystkiem /“ 
Jak, nie znając, co Bóg, być Boga obrazem? Bóg, jako Bóg 
sam w sobie i dla siebie, jest Ojciec wszechświata i twój, 
a Stwórca wszystkiego. On Bóg Ojciec w Przenajświętszej 
Trójcy, — Dobre najprzedniejsze i jedyne, — najwyższa mo
ralna Doskonałość.

b) „Poznawaj i znaj Bliźniego/ “ Co Bliźni? Ludzkość 
cała, w każdym człowieku na ziemi obecna, a Boży pierwiastek 
jej w niebie, lub Bóg Syn w Przenajświętszej Trójcy, — drugie



Dobre najprzedniejsze, — druga moralna doskonałość. W nim 
Boio-obrazowość już wyczyniona jest i sadzi się dla siebie.

c) „Poznawaj i znaj samego siebie! “ Słusznie roskaźnik 
ten uchodził w starożytnych czasach za mądrości prawdziwej 
ponik źródlany. Nosce te ipsutn! To umiejętności palma 
i korona. Nie poznasz atoli siebie, jeżeliś niepoznał przody 
Ojca i Syna niebieskiego, Boga i Boga człowieka; niepoznasz 
siebie, jeżeliś nieodkrył na dnie twej istoty Boga i Człowie
czeństwa. W jaźni twej Bóg Ojciec i Bóg Syn , a tyś Kościół 
i Ołtarz Boży. Nie dość! kędy Ojciec i Syn, tam również 
Duch święty. W tobie tedy Duch święty, t. j. Znanie Boże, 
tchnione od Boga w ciebie i wyjawiające się jako poznanie 
twoje, wiedza bezpośrednia o Bogu i tamtym świecie, o Do
brem i Złem, słowem, sumienie. Krom tego jest w to
bie jeniusz, talent i zdolność do czegoś, lub to co zowie się 
Ducha świętego darem. Trójcy Przenajświętszej więc jesteś 
piastunem. Jesteś oną staroegipską Prawdą w Sais zasłonioną, 
a odsłonić ją  i poznać, Bożoczłowiecza i przenajświętsza Twa 
powinność! I na tern właśnie zależy twoja Bożo-obrazowość. 
Znając mądrości te teozoficzne, dostrzeżesz łatwo wad i przy
war twoich, a będziesz ich wnet mistrzem; nieznając zaś ich, 
nie możesz stać się Bożym obrazem, zaczem istotą prawdzi
wie moralną.

Obchodzi się tutaj tryumf poznania i znania, które sta
nowią wszędy rzeczy grunt.

*  *
*

f

Niedostateczna atoli samo poznanie i znanie. Co jako 
dobre i święte znasz, to ukochać masz ogniście. Rzecz głowy 
niech przepłynie w serce i otrzyma w niem gorącą miłości 
kąpiel! Tu bierzmo jej niebiańskie. Stąd drugie trzy mo
ralne Bożo-obrazowości rozkaźniki:

d) „ Miłuj Boga nadewszystko /“ On Stwórca, Pan, Oj
ciec twój. Nie dość! Obraz Boży jest Boga odblaskiem, 
wisi u Boga, a bez Boga nieistniałby wcale. Bóg tkwi w to-

9*
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bie i stanowi grant twój. Miłując tedy Boga, dogadzasz naj- 
wewnętrzniejszej, najgwałtowniejszej potrzebie twej piersi.

e) „M iłuj bliźniego, ja k  B oga!“ W Bliźnim albowiem, 
równie jak w tobie, przemięszkuje Bóg. Bliźni, to Bóg S yn , 

wcielony na ziemi. Stąd piękne słowo naszego Zbawiciela. 
„Kto jałmużnę ubogiemu daje, wspiera mnie.“ Tak, w ka
żdym Bliźnim utaja się Syn Boży, Syn Człowieczy, Chrystus! — 
Śród dalszego rzeczy rozwoju okazuje się, że Bliźnim ryczał
towo jest Ludzkość , Naród. Stąd niniejszy roskaźnik taki 
przyjmuje wyraz; „M iłuj Ludzkość i N aród, ja k  Boga, 
a wszelakiego człowieka, ja k  Ludzkość i N aród ! “ Nie jedy
nie Bóg, także Ludzkość i Naród, każdy człowiek i rodak 
tkwią w tobie i sprawują jaźni twej iściznę.

f) M iłuj nareszcie Cnotę, z  nią zaś Prawdę, Piękność 
i Świętość, Prawo i Wolność, O jczyznę, wszystko, co niebiań
skiego, wielkiego i zacnego, —  m iłu j , mówię. Cnotę ja k  Boga 
i Bliźniego, ja k  Ludzkość i N aród twój.“ Miłuj ją  czysto, lub po 
bosku t. j. nie jako środek  do czegoś tam, ale jako wysoki cel 
w sobie! Zaczem, nie kredyt kupiecki, nie cześć szlachecka, 
nie szacunek ogólny, nie szczęśliwość, ani zbawienie, które 
Cnota przynosi, — nie wysoka dostojność i chwała, ani uwiel
bienie ludu całego, idące za Cnotą; — nie ogląd na niebo, 
z tej lub z tamtej strony grobu, które upewnia nam cnota; — 
ale wewnętrzna, Boża Cnoty wartość natchnie ci gorącą mi
łość Cnoty. Ukochasz Cnotę dla Cnoty samej. Podobnież 
nienawidzieć będziesz niecnoty, nie z obawy hańby i kary na 
tym, a piekła na tamtym świecie, ale dla tego, że ona zła, 
że ona wyzuwa Cię z Bożoobrazowości, a robi naprzód zwie
rzem, później zbrodniarzem, wreszcie szatanem. Cnota, to 
najwyborniejszy wyraz Duclia Świętego. Ona Cię zjednoczy 
z Ojcem i Synem, z Bogiem, ludzkością i narodem. Przez 
nią jedynie urobisz się na Boży obraz na ziemi.

Z miłością wiąże się Ufność. Miłuj zatem, a będziesz u fa ł! 
Ufaj Bogu, Bliźniemu i sobie, a staniesz się Bożym obrazem!

*
*  *
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Ale głowa i serce, myśl i uczucie, znanie i miłość niewy- 
starczą. Bóg obdarzył nas rękami, ażebyśmy działali. Uczy
nek, to owoc istoty naszej najsłodszy, jaźni naszej syn i Bożo- 
obrazowości szczyt. Stąd trzy dalsze moralności filozoficznej 
roskaźniki, dalsze i najważniejsze:

g) „Działaj godnie Boga Ojca, Boga Syna i Bucha świę
tego w tobie, lub godnie Boga Ludzkości i Narodu, godnie Bli
źniego i godnie samego siebie!“ Tylko tak działając, będziesz 
Boga obrazem. Wszelaki uczynek zły jest odpad od Boga, 
człowieczeństwa i istoty własnej; wyzucie się z niebios i z sa
mego siebie; utrata nieśmiertelności i bytu; rozwiąz w nice- 
stwo. Zań potępi cię Bóg, człowieczeństwo i sumienie twoje.

h) „Działaj tak, ażebyś wyczynił się tern własną wolą, 
pracą i zasługą, na co stworzył Cię Bóg, lub stał się tern in 
actu, czem jesteś in potential“ Co Bóg w ciebie tchnął, jest 
twoja istota, wielkość i jenialność, twoja chwała, twoje boga
ctwo, — twoje przeznaczenie ziemskie i posłannictwo z nie
bios. Na dopełnieniu posłannictwa tego opiera się twoja war
tość i Bożo-obrazowość.

i) „Działając tak starasz się, nie o zbawienie twej du
szyczki drogiej, ani też o zbawienie twych Lubych, albowiem 
to, jako już wiadomo, jeszcze samolubstwo. Wreszcie jest 
ono koniecznym Cnoty i Zasługi wypadkiem, o który jednak 
dbać wiele nie będziesz. Starasz się raczej, ażebyś pełnił 
bezwzględnie twą Powinność. Czy niebo, lub piekło nastąpi 
po uczynku twoim, — czy ty, lub ktoś inny zostanie prze
zeń uszczęśliwion, albo li też w niedolę pogrążon, nie pytasz 
się o to, jako o rzecz przynależącą do samego Boga, który 
nikomu nie uczyni krzywdy, lecz pełnisz sumiennie i ściśle 
twą powinność. By też niebo i ziemia przepaśdź m iały; by 
wróg wbić Cię miał na pal, by spotkała rzeź twe dzieci 
i twych braci, ty pełnisz powinność. Inaczej niestaniesz się 
Boga obrazem. “

He He



A na czem zależy twoja Powinność? Na następujących 
trzech zasadach iście moralnych:

k) Powinnością jest pełnić wolę Bożą bezwzględnie i tak 
potulnie, ja k  aniołowie Pańscy, wyrzec się woli własnćj dla 
woli Bożej, a raczej zlać wolę, swą w jedno z wolą Bożą, 
albowiem to mądrość, wolność i cnota prawdziwa. Czynić 
więc będziesz, nie to, co, serce twe sobie życzy, lub czego 
wymaga przyjaciel, zwierzchnik, pan twój; ale, co przykazuje 
Ci Bóg. Miał słuszność i okazał niepospolitą umysłu głębo
kość stary, a pod pierwiastkiem 7 przywiedziony Kruzyusz, 
wołając: „Facias non quae tibi, vel aliis placeant; sed quae 
Deus a te fieri vult!“ Pozostaniesz więc np. Polakiem, na 
którego Bóg Cię stworzył, w brew woli Mocarzów tego świata, 
a pomimo knuta i miecza, czynić będziesz coś powinien! 
Wola Boża woli twej mistrzyni, prawo twe moralne. A po 
czem poznasz wolę Bożą we wszelakim razie danym? Masz 
ku temu sumienie, które jest w tobie Boży głos. Drżyj pie
kielną potępieńca trzęśbą, kto prawdy tej nieuznajesz!

1) Powinnością jest służyć Ludzkości i Narodowi, słowem 
Bliźniemu. To służba Synowi Bożemu, lub Chrystusowi. Fa
cias igitur, non quae tibi vel aliis placeant, sed quae huma- 
nitas et populus tuus, quae propinquus tuus ardenter urget!“ 

m) Powinnością jest wreszcie dopełnić posłannictwa swego 
z niebios i wy kwitnąć tern na ziemi, ku czemu którego z nas 
Bóg przeznaczył. Precz tedy względy i oględy niskie, łaska 
lub gniew Możnych, miłość lub nienawiść przyjaciół , urząd 
i kawałek chleba! Ty pracujesz około tego, ażebyś tchnienie 
Boże, wrzące w tobie, wyświęcił w uczynkach twoich. Bę
dziesz więc np. poetą, jak Szyller, chociażby za to Król twój 
prześladować Cię miał. Będziesz filozofem, skoroś uczuł ku 
temu powołanie, choćby Cię naród ciemny, a od księży pod- 
bechtany, przezywał Wolterem i w końcu ukamionować miał. 
Umrzesz z głodu, a nieodstąpisz od przekonań twoich, jak 
Hoene Wroński. Wypijesz cykutę a nie opuścisz twej drogi, 
iak Sokrates. Dasz się spalić jak Hus. Będziesz patryotą
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choćby Cię wstrzymywała od tego matka i kochanka, a stra
szliwa surowość wroga. Będziesz przedewszystkiem zacny 
i cnotliwy, choćby Cię za to czekało ubóstwo, więzienie, lub 
rusztowanie.

Dopełnienie powinności bezwzględne wymaga od Ciebie 
zawsze poświęcenia samego siebie i twardych, ciężkich, wiel
kich ofiar. Ukochasz więc Całopalenia moralne, a podej
miesz rad, gdy ukaże się tego potrzeba, prace Herkulesowe 
i Chrystusowy krzyż. Inaczej niebędziesz Bożym obrazem.

*
X X

Jeszcze tu kilka słów: Tak myśl, czuj i działaj zawsze 
ażebyś podołał przekonać wszystkich, iż Bóg przebywa w to
bie, kieruje tobą, a robi Cię mądrości i woli swej narzędziem! 
Tyś cały, nie tw ój, ale Boży. Walczysz za Boga i sprawy 
niebios, a niesiesz za nie w razie potrzeby gardło, ale nie 
szukasz męczeństwa lekkomyślnie i swywolnie, a pocisz się, 
jak Chrystus, krwawo na widok ogrójcowego kielicha! Nie 
tylko cel, ale i środek twój ma być zawsze czysty, zacny, 
święty. Kochasz ludzi, zgoła nieprzyjaciół twych i zbrodnia
rzy, a hydzisz się li nieprawością ich. Miłością twoją gasisz 
swoją nienawiść wrogów; miłością twoją wymiłowywasz ich 
miłość. Miłość oręż twój, z niebios. — Strzeżesz Boga w so
bie i pielęgnujesz w piersi twej wszechboskość, onę tchnie
nia Bożego w tobie, lub istoty twej niebiańskiej córę. Znasz, 
co świętość, nie pozorna i obłudna, lecz rzetelna i nie 
obrazisz jej ani myślą, ani mową, ani uczynkiem. Nie potę
piasz nikogo, ale go ratujesz moralnie, o ile podołasz. Ufasz 
sobie, ale wiesz, że Bóg i Bliźni pomódz ci mają we wszyst- 
kiem; że bez nich nic niezrobisz i jesteś niczem. Jesteś więc 
skromny i pokorny przed Bogiem i przed Bliźnim, a ufasz im 
bardziej, niż samemu sobie. Oto do Bożo-obrazowości droga!

X
X X



—  136  —

Przełożyło się zatem także filozoficzny , lub najprzedniej
szy i ostatni, w całem znaczeniu transcendentalny i tameczny 
moralności pierwiastek. W ystępuje on tu taj jako niepodległy 
umiejętności mistrzowskiej utwór, a jest przecież tak  głęboko 
i wszechstronnie, tak  rzetelnie cłirześciański. To pomnaża 
jego i Chrześciaństwu nieskończoną, wartość.

Po długićj podróży przybyło się wreszcie do kresu. Grunt 
moralności istnej, na którym  stanie Etyka, już pozyskany. Tu
taj też zamyka się pracy niniejszej część pierwsza.

IDEAŁ DOSKONAŁOŚCI MORALNEJ
ETYKI KRAJ DRUGI.

CXXVIII.
Ideał etyczny w ogóle.

Ustęp niniejszy, równie jako trzy ustępy dalsze, zaraz po 
nim następujące, lub całą osnowę drugiego E tyki Kraju, do 
którego ninie wjeżdżamy, wyłożyłem już ustnie w Paryżu na 
początku 1860 roku, ogłosiwszy Prelekcye polskie publiczne. 
Ale niemogłem wtedy ani wspomnieć o tern, że wykładać mam 
E tyk i rozdzia ł jeden, umiejętność mistrzowską, Filozofią, —  bo, 
w skutek panującego tam i głęboko utwierdzonego przesądu, 
n ik t by mi do Cercles des Societes savantes  nieprzyszedł. 
Przedmiot wiekuisty, Platonowy i Chrystusowy, musiałem 
ubrać w łachmany bieżącego czasu, a Filozofią przeisto
czyć w P olitykę! I  rzecz moja przybrała ty tu ł: „O P rzezna
czeniu wyższych warstw społeczeńskich j  Sądzono, że prawić 
im będę o szlachcić i duchowieństwie, o Arystokracyi rodowej, 
naukowej, pieniężnej. I zebrało się mnóstwo słuchaczów. Jam  
zaś powolnie roztaczał im szlachectwo wewnętrzne, godność 
człowieka i wysokość jego moralną, słowem, Bożo-obrazowość. 
Demokracya i Jezuici wyprawili do mćj uczelni namiestników
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swoich, którzy baczyli na to, czy nie wyrzekę coś przeciwnego 
politycznym ich zasadom, grożąc mi w razie takowym burzą. 
Nędzne rozumki! Niewiadomo im wcale, że ani zasady ich nie 
są tak ważne i nieomylne, tak nieobalone i święte, jak n. p. 
Cnota, ażeby tykać ich niemiało być wolno; ani umiejętność 
mistrzowska nie stoi tak nisko, ażeby mogła być zasad ich 
szermierką, lub lękała się ich gniewu. — Żem użyć musiał co 
do tytułu takiej sztuki i takiego wybiegu, niech czytelnikowi 
memu będzie dowodem, jak nieznają się jeszcze nad Sekwaną 
na Filozofii, którę potępiono z góry i przemądrzale, oraz 
z jakich to barbarzyńców pod względem ukształcenia wyższe
go, — z jakich kukawek, kukających naśladowniczo za francuz- 
kiem kukaniem, składała się ówczesna, tak tułacza, jak kra
jowa Polonia paryska! — Po udzieleniu tej wiadomości 
przystępuję do rzeczy, którę, ponieważ dało się już ją 
w pierwiastku moralności filozoficznym, zaczem w jej rdzeniu 
i szpiku, rozwinie się tutaj rączo, lekko i bez wielkich wysi- 
leń, lub, w skutek zachowanych paryskich zapisków, francu
skim trybem.

*
*  *

Przejrzało się już wszystek ogromny szkół moralnych kram 
i wyniosło się zeń w końcu filozoficzny, lub wszechstronny, pełny 
i prawdziwy, a wysokości czasów godny moralności pierwiastek, 
Jest nim Boio-obrazowość, która stanowi ludzkiej istoty oddech 
i ostateczny jej rozwoju cel. Ona też tutaj rzecz główna.

Czem wyszliśmy z rąk Boga, tćm rozwinąć się i wykwi- 
tnąć powinniśmy w skutek woli, pracy i zasługi własnej. Czem 
jesteśmy już in potentia, t. j. jako zaród i zdolność, jako uspo
sobienie wewnętrzne, tern stać sią mamy in actu, lub wszem 
obec rzeczywiście i jawnie, a to wolnym naszym uczynkiem. 
Co powinniśmy Bogu, to mamy być powinni samym sobie. 
Niejeden n. p. urodził się na poetę i okazuje ku temu potrze
bne ducha własności; ale ten tylko jest poetą, co napisał
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i wydał wyniosłe pienia, a nalazł ogólne uznanie, — co zrobił 
się poetą, sam. Mickiewicz pacholę, dopóki nic jeszcze nieutwo- 
rzył, był poetą, jako stworzony na poetę, jako poeta możebny 
i przyszły; był poetą, in spe. Zaś Mickiewicz pisarz został 
poetą, uznanym i rzeczywistym. — Tak samo się ma i z Bo- 
żo-obrazowością. Ona jest w nas od poczęcia się naszego 
w istocie Boga i sprawuje niebiańską, iściznę naszę; ale my 
wydobyć ją  z siebie na biały dzień t. j. urobić się na obraz 
i podobieństwo Boże własną musimy siłą. Ona w nas Boży 
d a r ; ale gdy ją  tak wywiniemy z siebie, jako n. p. dąb wy
wija się z żołędzi, i gdy okażemy ją na sobie światu, dzieło 
nasze. Ona, dopóki drzymie w nas bezczynnie, nasze wszystko 
i nic; — gdy się zaś rozbudzi i działa, wielkość nasza, Pita- 
goresowe zbożenie nasze

Nie dość być Bożym obrazem li dla tego, iż Bóg nas tern 
uczynił. Wszakże ukazują się nim jeszcze zbrodniarz i zło
czyńca, zgoła Szatan! Potrzeba zostać Bożym obrazem we 
wszystkich myślach, uczuciach i uczynkach, które wyjawiamy. 
Nie dość nim być, potrzeba się nim zrobić. Nie dość nim 
być, potrzeba się nim wyczynić.

Podobnież się ma także w Etyce, jako w nauce umoral- 
nienia człowieka. Niedość mieć i uznać Bożo-obrazowość za 
prawdziwy moralności pierwiastek. Potrzeba rozwinąć pojęcie 
i znaczenie jej szerzej. Potrzeba wskazać, jakim sposobem 
daje się ją wydostać z siebie i otoczyć słoneczną jaśni promien- 
nicą. Jak  Tetyda maczała zwolna maluczkiego Achillesa w pło
mieniach olimpijskich, w ambrozyi i nektarze, ażeby uczynić 
go, na wzór Bogów, nieśmiertelnym; tak i my tutaj kąpać 
się mamy w niebiańskiem Bożo-obrazowości świetle. To też 
na miejscu niniejszem Etyki zadanie.

Ale, jeżeli roztacza się Bożo-obrazowości pojęcie i podrzuca 
się je ze szczebla na szczebel; jeżeli potęguje się rzecz do naj- 
górniejszego stopnia i daje się w końcu wizerunek ziemskiego 
Boga, którym wszelaki z nas stać się powinien: — to wy sta-



wia sig Ideał etyczny. Rozwój więc pojęcia Bożo-obrazowości 
jest zarazem budowaniem etycznego Ideału!

Wiara daje nam w Chrystusie taki Ideał, który atoli prze- 
niesion zostaje na Boga człowieka historycznie wyjawionego. 
Nie jest tutaj wzór tego, czćm się być powinno w skutek 
umiejętności mistrzowskiej, niepodległej, postępowej i ciągle 
dalej godzącej, — ale raczej wzór na człowieku, który był 
Bogiem, a żył z ludźmi, nauczał ich i dał im przykład na so
bie; — który nierozwija się już dalej, lecz znieruchomiał i za
marzł w dziejowej Apoteozie; — który wreszcie, jako wcielony 
Bóg sam, wyróżnia się od nas. I trudno ludziom, tern być i tak 
działać, jako On. Taki Ideał zrealniał, z Ideału stał się Reałem.

Co lepszego czy Ideał lub Reał etyczny. Ideał lepszy 
dla warstw ludzkości wyższych, myślących i światłych, al
bowiem on zdolny jest dalszego rozwoju, a gruntuje się na 
niepodległym duchu i postępie. Wreszcie Reał stoi na 
Ideale, a jest li jego odblaskiem, jak księżyc odblaskiem 
słońca. Atoli Reał lepszy dla Rzesz ludowych, mało dba
jących o czystą myśl, a szukających wszędy ciała i kości. 
Do takich rzesz należy jeszcze poeta jako ich śpiewak i nau
czyciel. Chrystus na ołtarzach naszych ma też więcej pra
ktycznego znaczenia i ogólnej potęgi moralnej, niż najdosko
nalszy grunt Jego Ideał w Etyce.

Reał, to już zwrot ku zmysłowości i Empiryi. Wszakże on 
urealizowanie Ideału. Etyka, co kładnie się na czystym Ideale 
i kształci podług niego nieśmiertelną jaźń, staje się tu Este
tyką, która przenosi Ideał na płótno, kamień, lub historyczną 
postać; — która go wciela, a tern samem znosi i zabija. Nie
dostatki Estetyki, które już znamy, przyczepiają się zatem do 
etycznego Reału. Rzecz wieczna przeobraża się tu w rzecz 
czasową, a niebo w ziemię. Ale za to w Reale, jak w malo
widle Rafaela, jawi się czas artystycznego dzieła, którego nie
ma i niepotrzebuje wcale etyczny Ideał.

Niesłychanie wielka różnica między Ideałem i Reałem 
etycznym. Filozofia niedaje i nietyka Reału, a wiara obej-
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dzie się bez Ideału. Wszelakoż Ideał staje się Realem na ka
żdym człowieku, dosięgającym wysokiego Bożo-obrazowości sto
pnia. Ideał ma się do Reału jak tamten świat do tego świata. 
Ideał jest Reał utajony, jako Bóg we wszechświecie i jaźń 
w człowieku, a Reał Ideał odsłoniony, jako widzialny świat 
i człowiek. Czemuż więc Ideał najwyższy, który przeobraził 
się w Reał najwyższy, i Reał ten, będący Ideału wybłyskiem 
ziemskim, miałyby być z sobą w wojnie? I dla tego jak w Ety
ce, tak w Chrześciaństwie jest jedna i ta sama w końcu Bożo- 
obrazowość, a Filozofia zgodzi się tutaj, jak wszędy, z wiarą. 
Skoro zaś ma się jednę i tę sarnę rzecz; mniejsza już o ramy 
i pudła, w których się ją przechowywał

Aczkolwiek Ideał etyczny w Filozofii i Reał etyczny 
w wierze wychodzą w gruncie rzeczy na jedno; przecież Umie
jętność mistrzowska, która musi być niepodległa, dzierży się 
tylko Ideału, a odsyła reał do moralności kościelnej. Zaczem, 
nie Reał! ale Ideał etyczny tutaj zadanie nasze. A na takim 
Ideale albo rozwija się szerzej, albo rozjaśnia się pełniej Bo- 
żo-obrazowości pojęcie i pierwiastek nasz moralny.

*  *

Widziało się w Panteonie tym ciągle trzy umiejętne świa
ty, zbudowane na trzech istotnych i rzeczywistych światach. 
Jest, zaprawdę to jeden świat powszechny; ale rozkłada się 
on w trzy światy, tak naukowo, jako re ipsa. Światami temi 
są Empirya, Spekulacya i Humanistyka, która po mnogich, 
coraz wyższych rozwojach, pytając się o istotę. Człowieczeń
stwa i powszechnego świata, staje się wreszcie Etyką. Ma się 
tu naturę, ducha i ludzkość, lub świat bytu, świat myślenia 
i świat osobistości, a w innych wyrazach, świat cielesny, świat 
pojęciowy i świat moralny. Ostatni jest już świat tamten, 
lub świat transcendentalny i religijny, świat trzeci i Boży.

Też same trzy światy, jako istnieją za człowiekiem, tak są 
i w człowieku. Wszakże on ich kwiecie, ognisko i przeświad-
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czenie. Człowiek ma ciało, które łączy go ze światem ciele
snym ; ma dusze, wiążącą go ze światem duchowym, a jest ja
źnią, lub wewnętrznym Adamem, zamykającym w sobie wszy
stek ród ludzki; jest istotą z niebios, która wyczynia się w nim 
i zeń jako moralny świat. Wiemy o światach tych bezpośre
dnio i z nieomylną pewnością, bo one zlane są w jedno z na
szą troistą w sobie iścizną.

Cóż stąd? Oto, że ze stanowiska każdego z trzech tych 
światów roztaczać się ma Bożo-obrazowości pojęcie i budować 
etyczny ideał, o który tu chodzi. Ukazują się więc przed 
nami trzy doskonałości ludzkiej przystojnie, którym poświęca 
się trzy następujące roztoczy tej ogniwa.

*  -*

Człowiek cielesny jest wykwit przyrodzenia wszystkiego 
i przyrodzenie samo, najpiękniejsze, najprzedniejsze, najza
cniejsze. Świat materyalny i ogólny, to przyrodzenie ziemskie, 
człowiek zaś już przyrodzenie niebiańskie. Ecce natura terre- 
stris et coelestis!

Ciało ludzkie, Mikrokosmos z Edenu, wszechświat w je
dnym kielichu egipskiego narzańca, lub lotusu, onej kolebki 
Ozyrysa i Izydy, — gwiaździste niebo w przeczystćj Boga źre
nicy. We świecie powszechnym niema przeświadczenia, ale 
człowiek, będący świata tego ogniskiem i wyrazem, ma prze
świadczenie. Stąd człowiek arcykapłan i król na stolicy ma- 
teryalnego Bezmiaru, którą ukazuje się własne jego ciało 
przezacne.

Tym sposobem i w skutek wszystkich tych praw rodzi 
się pierwsza Bożo-obrazowości przystajnia, lub pierwszy ety
cznego Idału rozblask: „Pielęgnuj i rozwijaj tak twe ciało, 
ażeby stać się mogło wonnem, przewdzięcznem i błogiem ca
łego przyrodzenia kwieciem! tylko takie ciało może być Ko
ściołem Pańskim i ołtarzem Boga. Słowem nacechuj tak ciało 
twe Bożo-obrazowości świetlą, ażebyś mógł powtórzyć za Chry
stusem: „Kto mnie widzi, widzi zarazem i Ojca niebieskiego.“
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Ciało twe niech będzie i siłą i pięknością, jako i Fidyaszowy 
Zeus! „Niech będzie, jak postać archanioła!“

Wiedz atoli, iż ciało, nie twoje Ja. Ono narzędzie pier
wsze, od materyi ogólnej na pewien czas pożyczone, za pomocą 
którego masz tutaj działać i wyczynić się zewnętrznie, — wę
zeł pomiędzy tobą a prawdziwym bytem. To, nie istota, 
nie cel, lecz tylko dobro, którego jesteś dzierżawcą, i mate- 
ryalny środek twój do działania w materyalnym bycie. Tyś 
wyższy od przyrodzenia za tobą i w tobie. Jako Bóg w nie
bie, tak ty na ziemi przyrodzenia Pan. Stąd króluj przyrodze
niu, a okaż mu, żeś głowa jego i m istrz; żeś na piersiach jego 
mocarz i władzca! Króluj ześ mianowicie przyrodzeniu w Tobie! 
Tyś wolność, ono zaś ślepa konieczność. Jako lew i tygrys idą 
do żelaznej klatki i na menażeryą, tak ciśnij dzikiego zwierza 
chuci i namiętności własnych pod twe stopy choć ryczeć i wspi
nać się będzie, nic niepomoże. Nie jego, lecz twoja świę
cić się ma wola. Nie on tobie, ale ty mu Hetman. Uza- 
eniaj ciało i panuj mu, ażeby stało się widomym Boga obra
zem, a dla malarza Ideału rozbłyskiem!“

*
*

Zaś człowiek duchowny, t. j. duch osobisty, duch twój 
i mój, jest znowu całego świata duchowego koroną, ogniskiem 
i wyrazem. Jak ciało twoje wszech realności, tak duch twój 
wszech idealności słońce. Duch twój myśli, a myśląc, wie 
bezpośrednio o sobie, tak w tobie, jak za tobą. Na pewniku 
tym opiera się wysoka mądrość starożytnych Eleatów, średnio
wiecznych Nominalistów, Kartezyusza, Leibnica i Hegla, całej 
Spekulacyi. Wielki i Wysoki to świat, którego jesteś pia- 
stunem. Nie wszyscy go znają, lubo on jest we wszystkich. 
Drzymie on snem nigdy nieprzebudzonym w tysiącach ludzi. 
Zmysłowe przeświadczenie nic o nim nie wie, nic o nim wiedzieć 
nie chce i niemoże, albowiem on dlań za wyniosły. Potrzeba roz
budzić w sobie, nie rozum, który panuje li zmysłowemu światu, 
lecz umysł i żyć umysłowo, ażeby go widzieć i poznać.



Rzadka a niesłychanie ważna, mieć ducha i być duchem! 
Są wielkie jeniusze, n. p. Szekspir, Lord Biron, Mozart, któ
rych niemożna nazwać ducha piastunami. Niezmiernie wa
żna, mówię, mieć ducha i być duchem, jak n p. Plato, He
gel. Wiedz atoli, że i duch nie twoje J a ! On, narzędzie twe
drugie, od ducha ogólnego pożyczone, za pomocą którego 
masz działać myślą i wyczynić umysłową twą wartość. Także 
on, nie istota twoja tameczna, ale to światowe jej dobro; 
nie cel, lecz tylko środek twój. Tyś wyższy, nietylko od ciała 
ale i od ducha twojego, który jest duchem ogólnym, ognisku
jącym się w tobie. Bierzesz go od rodziców i nauczycieli 
twoich, ze szkoły i książek, z obcowania z ludźmi, od narodu 
i wieku twojego; — bierzesz go ze świata i oddajesz go światu 
napowrót już w każdem słowie, które wyszukasz. Po śmierci 
wróci on tak do ogólnego ducha jak ciało twoje do ogólnej ma- 
teryi. Słowem, jak ciało jeden, tak on drugi twój pachół; 
drugie twe toświatowe naczynie.

Teraz podajcie mi ucho, bracia, wy, co staliście się języ
kiem i pięścią różnych politycznych zasad, — co rozpadliście 
się w mnogie, wojujące z sobą obozy! Jak w świecie zmysło
wym, tak i w świecie umysłowym człowiek na ziemi jedyny 
król i pan. Duch bezwzględny, duch ogólny i wszelaki duch
nieosobisty niewie nic o sobie i nie różni się z tej strony od
materyi, lubo jest jej przeciwieństwem. On zna się tylko 
przez Ciebie i w Tobie. Ty go bierzesz z za siebie, a wcią
gasz w siebie i przyswajasz sobie, jak potrawę, lecz w tejże 
chwilce tworzysz go sobie, a z nim metafizykę i wszystkie mą
drości spekulacyjne. Ty wypowiadasz myśl wszechmocną, która 
stworzyła i dzierzy świat, a myśl ta dziecko twej głowy, jak 
Minerwa dziecko głowy Jowisza.

Cóż stąd? Oto druga Bożo-obrazowość i etycznego Ideału 
poczta. „Niepoddaj się żadnemu duchowi obcemu, ani bez
względnemu, ani ogólnemu, ani też innemu, albowiem, nie on 
tobie, ale ty jemu pan! Tyś twórca i mistrz z niebios, ale 
nie utwór i pachołek tak spekulacyjnych, jak politycznych



systemów. Ty dajesz sobie i światu zasady, a jesteś ich ojciec. 
One twe córki, z któremi masz, przy kształceniu ich, pracę 
i mozół, lecz któremi także bawić się możesz. Poddać się 
duchowi ogólnemu, to taka sama niskość wewnętrzna i taki 
sam moralny upadek, jak  poddać się przyrodzeniu i jego p ra
wom, lub zniżyć się do zwierza. Czemu? Bo osobistość jest 
od nieosobistości przedniejsza i powinna być w obec niej roz
kazującą jej Boginią. Gdy poddasz się jakiemu prawu przy
rodzenia, n. p. ociężałości, chuci, jesteś bryła ziemi, lub by
dlę. I upadasz jawnie. Tyś wyższy nad prawa konieczności, 
władnące w naturze, boś rozumny, świadomy siebie i wolny. 
Gdy znowu poddasz się jakiej zasadzie, przestajesz być czło
wiekiem i duchem twórczym, a przeobrażasz się w pewnego 
rodzaju wynik, t. j. m łot loiczny, w syllogizm, w pomysł obcy. 
Utracasz świat niepodległości osobistej, wielki i święty^ ta 
meczny świat Boży, a zostajesz żakiem szkolnym, qui ju ra t 
in verba magistri, lub papugą w służbie jednego stronnictwa. 
Ocal i uchowaj w sobie, nie jedynie cielesną, lecz także du
chową wolność, godność i wysokość! Tyś obu światów tych 
Wojewoda. Jako Bóg, tak  i Boży obraz ma być niezależny 
od potęg tego świata i zaprządz je do swego rydwanu, a stać
na sobie samym!

Pan natury i pan ducha ogólnego, mistrz ciała i duszy 
w sobie samym, jakże to górna, jak  Boża podniosłość. Ale 
nie na nich koniec.

%
#  *

Chciałbym teraz, ażeby słyszała mnie Francya cała, zna
jąca li dwa światy, m ateryalny i spirytualny, a nieznająca 
wcale co świat trzeci, transcendentalny, —  zbijająca świat spi
rytualny i religijny, a właściwie wiarowy, w świat jeden, nie- 
marząc nawet o tein, jak  wielka jest pomiędzy niemi różnica. 
Świat spirytualny, lub idealny, to spekulacya, a świat równie 
religijny, jak  moralny, lub Filozofia. Spirytualność odnosi



się do myślenia, a moralność do jaźni i czynu Pochwycą się 
tu znowu za przerwany wątek.

Człowiek moralny wreszcie ukazuje się świata trzeciego, 
a sobie odpowiedniego przeświadczeniem, ogniskiem i wyrazem. 
Jest to świat istoty, który sprawuje rdzeń wiekuisty wszech 
rzeczy i myśli, a budzi się w nas, wypowiada się i działa 
przez nas; — który ukazuje się niebem we wnętrzu wszech- 
istnienia i w naszej piersi: — Człowiek będąc sam zmysłową 
istotą, wie bezpośrednio o zmysłowym świecie, a będąc znów 
umysłową istotą, wie o umysłowym świecie. To tylko wiemy, 
co tkwi już i budzi się w nas. Gdyby oko nie miało w sobie 
światła, niewidzielibyśmy słońca; gdyby dusza niemiała w sobie 
myśli, niewiedzielibyśmy nic o myśleniu. Kij też np. nie wie 
ani o zewnętrznem ani o wewnętrznem świetle. Jest w nas 
samych nieskończoność, wieczność, niebo, tamten świat, i dla tego 
wiemy o nich. Jesteśmy w bugaju tajemniczym istoty naszej 
sami światem trzecim, transcendentalnym, religijnym i moral
nym. I dla tego wiemy o nim bezpośrednio.

Co świat ten trzeci? Prawda  jest w nas, którą ukazuje 
się Bóg i tamten świat. I dla tego szukamy prawdy, miłu- 
jemy ją i umieramy za nią radzi. — Pię/mość jest w nas, 
którą wyświęca się również Bóg; — Cnota, Świętość, Prawo, 
Wolność, M iłość  jest w nas, którą oddycha w nas Bóg. I dla 
tego oddajemy jej hołd. Wszechboskość jest w nas. I dla 
tego zachwyca nas wszystko, co szczytnego, wielkiego i za
cnego, co niebiańskiego. Rzeczy tych nienauczyliśmy się ani 
od wołu i konia, ani od człowieka nadziemskiego, który 
przybył do nas balonem, ze słońca, lub księżyca. My najdu- 
jemy je w sobie i bierzemy je z siebie. One zrosłe są z nami, 
a sporządzają istotę naszą nieśmiertelną, nasze tameczne Ja. 
la k , jest w nas Bóg i wszechboskość, a stąd i uzdolnienie do 
Bożoobrazowości! Patrz w siebie, a będziesz to widział!

Cóż stąd ? Oto trzecie i najgłówniejsze Bożo-obrazowości, 
lub etycznego Ideału stanowisko.

Jest Bóg w tobie. Wejdź z Nim przeto w bezpośredni
Panteon. Tom III. — W. i n
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stosunek! Jako Chrystus, on wiaro wy Reał, nieprzyjmował 
ani Sadduceuszów, ani Faryzeuszów za pośredników pomiędzy 
sobą i Ojcem niebieskim, ale najdując Go w niebie swej piersi, 
obcował z Nim sam i przyjmował odeń rozkazy; t a k i  ty, 
jeżeli urobić się chcesz na Ideał etyczny i być Boga obrazem, 
czynić masz to samo. Pomiędzy tobą, a Bogiem, sprawują- 
cym istoty twćj grunt, nikogo cierpieć nie możesz i niepowi- 
nieneś, chyba wtedy, gdyś bezmyślne dziecko i niepełnoletni 
duch. Cześć dla niebios wysłańców, mianowicie zaś dla na
szego Zbawiciela! Ale ty sam bądź jako On! Naśladowanie 
Chrystusa, które poleca Ci Kościół, patrzeć ma tego najbacz
niej , ażeby być równie samodzielnym, jako On i stać w ży
wej styczności z Bogiem. On i z tej strony dla Ciebie wzór.

Jak przeto po nad zasadami politycznemi i innemi, tak 
i po nad wiarami religijnemi stoisz wysoko. Tyś sobie sa
memu Zakon i Kościół Pański. Wszakże Bóg w tobie! 
Uznasz prawdziwość i świętość wiar ci znanych, ale nie pod
dasz się żadnej z nich i nie będziesz kapłańskim pachołkiem. 
Ty wydobywasz z siebie twą wiarę i oceniasz podług niej wy
sokość wiar objawionych. Wyższa powaga samego Boga w to
bie, niż księdza za tobą. Lepsza mieć do czynienia z Bogiem, 
niż z klechą. Lepsza iśdź za własnćm sumieniem, a odpowia
dać przed Bogiem i ludźmi za uczynki swoje, niż trzymać się 
przykazań, rozgrzeszeń i odpustów kościelnych. Lepsza msza 
we własnej piersi, niżli msza w kaplicy. Bez wysokości mo
ralnej Chrystusa, bez samodzielności Boga-człowieka niebę- 
dziesz Bożym obrazem. Stój tedy przy Bogu i niedopuść ni
komu ani opanować, ani zniedołężnić i spaczyć, ani zabić
w tobie sumienia!

Ale uczynek dobry wiary twćj syn. On ważniejszy od 
dogmatu własnego lub obcego, stąd prawo: „Myśl, czuj i dzia
łaj tak , ażebyś dowiódł całemu człowieczeństwu i całemu 
Stworzeniu, że Bóg jest w tobie i wyjawia się przez Ciebie! 
Bądź, nie jedynie godną świątnicą Pańską, ale siódmćm w nie
biosach piętrem, gdzie ostatni i najwyższy Przybytek Boży!
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Nieuczyń nic takiego, co wydalićby mogło Boga z Ciebie! 
Gdy Bóg opuści twoję pierś, rozgości się w niej naprzód 
zwierz, a później szatan. Dopóki Bóg w tobie, jesteś samo
dzielnym i wolny. Dopóki Bóg w tobie, jesteś (Kościół Pań
ski. Bóg, to grunt jaźni twej, Twoje Ja najściślejszego
znaczenia. “

Trzeci ten Bożo-obrazowości stopień znany już był w naj
głębszej starożytności. Siódmy stopień kapłaństwa egipskiego, 
wyświęcający proroków, otrzymywał w zadaniu biały kamień 
mądrości. Była to czworoboczna i podłużna szyba białego 
maimuru, a czysta jak papier, na której stawiano Hermezyań- 
ski słup z hieroglifami. I Bożar, najwyższy kapłan, przema
wiał do świeżo przyjętego proroka: „Teraz masz wejść z Ja-
hem w bezpośredni związek, odgadnąć jego myśl i wolę wzglę
dem ludzkości, tudzież zapisać ją na białym kamieniu, jak 
Hermes Trismegistos to uczynił. Kamień mądrości to nic 
innego, tylko bezpośrednia styczność z Jahem i Bożo-człowie- 
czeńska samodzielność. “ — Już wstępień do pierwszego sto
pnia otrzymywał tu takie przykazy: „Umrzyj, jako syn ziemi, 
a narodź się wewnętrznie, jako syn słońca! Przestań być 
synem matki twej niewiasty, a zrób się synem niebiańskiej, 
niepokalanej dziewicy! Pismo święte zaś mówi o synach 
ludzkich i bożych, o chrzcie z ognia i ducha, o odrodzeniu 
się Chrystusem. Tak tedy rozwój Bożo-obrazowości i ety
cznego Ideału, jakkolwiek własnością jest Etyki naszej, grun- 
tuje się na przekonaniu głębszego i górniejszego człowieczeń
stwa wszech czasów.

Niepisze się tutaj powieści o Heraklesie, Fohu, Buddzie, 
lub innym wcielonym Bogu, ani romansu, ale umiejętność.
I dla tego Ideał etyczny występuje, nie jak Keał bohater 
w trzeciej, ale, jak każdy, do którego zwraca się mowa w dru
giej osobie. Nie kochanek, którego stworzył poeta, ale ty, 
czytelniku, grasz tutaj rolę sam. Ty, a nie kto inny, starać 
się masz, zostać Ideału etycznego wcieleniem. Książka Ci

10*
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daje, co dać może, li naukę; ty zaś sam przyłóż lękę do 
dzieła twego i zboia j Osobę własną!

W filozoficznym moralności pierwiastku i tu ta j, w danych 
już zarysach, nakreślon został Ideał etyczny. Jest to li szkica, 
nie obraz wykończony, lecz szkica pełna i ostro naryso
wana. Niepozostaje nam przeto nic więcej, tylko dotknięcie 
Ideału tego udoskonalenia, rylcem, ażeby go nieco ucieniować 
i uwydatnić.

*
*  *

Bądź wiekuistćj Praw dy  wcielenie! Jak Chrystus rzekł 
o sobie: „Jam Prawda i Światłość,“ tak i ty, gdy sta
niesz na moralnej wysokości Jego i gdy przez Ciebie prze
mawiać pocznie Bóg, t. j. gdy zrealizujesz na sobie etyczny 
Ideał, będziesz mógł wyrzec to o sobie. Dąż przynajmniej ku 
temu sumiennie, wytrwale i wszystkiemi siłam i! Dla tego, 
niepokalaj nigdy istoty Twej nieprawdą! Fałsz, kłam, to już 
zły duch. Jeżeliś jeden raz tylko oddalił się od prawdy, już 
Bóg z Ciebie ustąpił, albowiem On prawda. I otworzyłeś już 
pierś dla szatana. Jest to upadek moralny, ciągnący za sobą 
pogardę samego siebie. A biada temu, kto w cichości serca po
wiada do siebie: „Tyś podlec! Niegodzien jesteś własnego
szacunku; jakże więc wymagać go masz od Innych!“ Pra
wda, byśmy za nią i cierpieć mieli, leje w nas niebo, a fałsz 
i kłam, by tćż był nam bardzo pożyteczny, przynosi ohydne 
piekło.' Kogoś zniewolił do wyzucia się z prawdy, temu wy
darłeś więcej coś, niż serce. Temu wydarłeś przenajświętszy
rdzeń jego istoty, wydarłeś Boga. r

Bądź Pięknością  wcieloną; — bądź Cnotą i Świętością 
chodzącą, Prawem  żywem, Wolnością i Miłością, wszech Bo- 
skością, promieniącą się z Ciebie na okół, jak z ogniska swego. 
Śliczna to i prawdziwa, że Świętych Pańskich oblewa niebiań
ska świetla. Odpychaj od siebie zatem, nietylko rzecz, lecz 
zgoła myśl niecną, co niepięknego, nieprawego i złego, co trąci 
nienawiścią! Ludzie nabożni, gdy mieli sen nieczysty, mar-
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twią się , że jeszcze tak dalecy są, od świętości, iż podczas 
snu, czart ma do nich przystęp, i idą do spowiedzi. Wiedz, 
że Świętość, jak w biblii obecność Jehowy, zabija, co nie
czystego, a Miłością Chrystusową pokonasz zastępy niena
wiścią płonących szatanów! Kościół Pański, którym jesteś, 
powinien być przejrzysty i snażny, a jaśnieć niebios świa
tłością.

Miłuj nie siebie, jako zwierz, podnieść się niezdolny nad 
sobkostwo, lecz rodzinę, przyjaciół i drużbę, Naród i Ludz
kość ! Miłuj wszystkich, bo miłość zbawia, i tego, kto miłuje, 
i tego, kto jest miłowan! Miłuj zgoła nieprzyjaciół, albo
wiem to niebiański wszech miłości szczyt! Inaczej miłość 
twa byłaby niepełna, niedoskonała, nieboża. Miłością twoją 
wymiłujesz ludzi, o którą prosi Boga staropolski pacierz, a bez 
której i Bóg miłować nas niebędzie. Poświęć się dla braci twoich; 
bądź im przyjacielem i sługą, pracuj około ich dobra, nieś 
im pomoc, a w razie potrzeby umieraj za nich! To jedyna 
do Bożo-obrazowości droga.

Ukochaj postęp i dąż zawsze naprzód! Czas, nie rak ; 
niekroczy nigdy w ty ł, lecz pędzi wciąż ku ostatecznym ży
wota celom. Pracuj i mozół się przez całe życie, ażeby czas 
rączy Cię niewyprzedził i w nieużyteczny niezamienił zuzel! 
Bądź sam czasu twojego piastunem i prowadź go dalej! — 
Co postęp? Nic innego, tylko coraz szerszy Bożo-obrazowości 
rozwój i coraz głębsze wkraczanie w błogie powiaty Króle
stwa Bożego na ziemi. Jest to ciągłe ulatywanie w górę, do 
niebios i do Boga/’ do etycznego Ideału, — ciągłe uzacnia- 
nie siebie i Innych. Choćbyś wykrzykiwał głośno: „ Wol
ność, Równość i Braterstwo! “ — lecz godził, jak dzieje się 
to zwykle, na dół, nie zaś w górę, lub do zwierza, miasto do 
Boga; nie będziesz na drodze postępu. I owszem, popadniesz 
we wsteczność. Jeżeli wszystkiemi siłami nie trzymasz się 
postępu, staniesz, jak rzeka, gdzieś w poboczny staw wy
lana, i zamuleją twego żywota wody. Żywioł zachowa
wczy, to letarg duszy, a żywioł zwrotny moralna śmierć.



—  150 —

Patrz w dzieje! Te tylko ludy i króle padają, giną, co 
przestają żyć i pracować dla postępu. Gdzie postęp ustał, 
tam poczyna się moralna choroba, której końcem zgon. Jako 
dla narodów i rodów, tak i dla Ciebie święci się ta prawda. 
Tylko w niebiosach wiekuista cisza, — na ziemi zaś ciągły 
ruch naprzód.

Pitagoras rzekł: „Strzeż się bobu/“ Wiadomo, że w sta
rożytności bobem czerwonym i białym wotowano i baloto- 
wano. Pierwszy oznaczał potępienie, drugi przyjęcie do mi- 
steryi, lub innego zbiorowego ciała. Przykaz Pitagoresowy, 
to tedy tyle, co: „Niedopuść nigdy tego, ażebyś był baloto- 
wania celem, t. j. strzeż się klubów, stronnictw!“ Cale co 
innego Spółka i Związek w celach dobra ogólnego, a klub, 
stronnictwo! Prawda w tobie, jako Bóg, któregoś obraz i wy
raz, jest wszechstronna; czemu odpadać masz od n iej, a tem 
samem od Boga i samego siebie dla stronnictwa, t. j. dla je
dnostronności pewnej? Jednostronność, to już ostateczność 
jakaś, a więc nie prawda, szatański kłam, Krom tego stron
nictwo robi cię koniecznie brańcem zasad, a ty powinieneś być 
ich wodzem i panem. Człowiek zacny i tęgi uszlachetnia 
zasadę, by też nienajlepszą; ale zasada, nawet najdoskonalsza, 
zniża człowieka na systemacika jakiegoś, a zatem konieczno
ści pewnej pachołka i to dobrowolnego. Stronnictwo wywiesza 
chorągiew ze swemi, zwykle krańcowemi, przekonaniami i za
myka wszech dalsze poszukiwanie prawdy. M e rozprawiać, 
lecz działać, jego zadanie. Czas tymczasem rozwija widoki 
nowe i idzie dalej. Jako stronnik nauki raz przyjętej, wstrzy
manej w rozwoju swoim i ciągle na miejscu stojącej, zosta
niesz w tyle i daleko za Innemi, a niebędziesz pracownikiem 
postępu. Tyś, nie młot pewnej zasady, nie Szejna Katrynka 
pewnej piosenki. Bądź mistrzem myśli i słowa sam, a nie 
cudzych zdań kukawką! Prawda, że to bardzo wygodnie, 
ale i bardzo miernie. Na łonie żywotnego narodu jedni wal
czą za kraj, drudzy zaś radzą na sejmie. I dzieje się to 
ciągle, ilekroć tego potrzeba. Kto nie ufa ani w rozum wła-
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sny, ani w siłę swoję, która podoła być wszechmocna, gdy 
posadą, jej Cnota i Zasługa, człowieczeństwa Boskość; — ten 
szuka jakichściś tam zgromadzeń i żąda od powagi ich wspar
cia dla siebie. Kto niedołężny i głupi, a niczego niedokona 
sam, trzyma się rad kupy. Ale żyje on w złudzeniu. Klubowcy 
nie mędrsi wcale od niego. Sto sarn, zebranych na sejmik, 
niebędą mędrsze od jednej, a strzelec, acz tylko sam, ma 
więcej rozumu od całego ich stada. Mądrość nie mierzy się 
ani na łokcie, jak płótno, ani na arytmetyczne cyfry, jak 
wojsko. Gdy przystępuje się do bitwy, potrzeba być, zaiste, 
albo po tej, albo po tamtej, czyli po jednej stronie. Inaczej 
nie idzie. Ale wypracowywanie się do wszechstronnej prawdy, 
to nie wojna. — Kto ugrązł w jednem stronnictwie, robi się 
niezdolnym do władania narodem, który jest wszechstronny. 
Jak zaufać mu mogą i być za nim ludzie stronnictw innych? 
Czy pójdą za wichrowatą głową obywatele rozumni i spo
kojni? Naczelnik narodu i każdy człowiek dzielny kieruje 
tak potęgami stronnictw, jak woźnica końmi. — Cóż stąd? 
Ideał etyczny, równie jak Reał wiarowy, Chrystus, stoi sam 
i opiera się li na sobie. Jako Bóg, tak i Boży obraz wy
starcza sobie. A wszelakoż skupią się wnet około niego 
i pójdą za nim krocie. — Mówiło się o rzeczy tej szerzej, 
bo młodzież nasza, zwłaszcza tu w Paryżu, miasto pracować 
i uczyć się mądrości istnej, zaciąga się rada do pierwszego 
lepszego łoskotliwego kółka, krzyczy, tumani, dopuszcza się 
głupstw. O, kto chce być Boga obrazem i działać po bosku, 
niemoże być zerem.

Skoroś prawdziwości i świętości przekonań twych pewien, 
stój przy nich nieugięcie, a walcz za nie po bohatersku! 
Śmierci nie szukaj, bo wiedzieć nie możesz nigdy, czyliś do
pełnił już całkowicie posłannictwa twego, i czyli jutro może 
niepowoła cię do pracy nowej Bóg; — ale giń w obronie prawdy 
gdy okaże się tego potrzeba! Śmierć, to pieczęć dążności 
i usiłowań wielkich, a Bożo-obrazowości chrzest z niebios. 
Krew twoja dopomoże do tryumfu sprawy świętej. A jeżeli



będziesz umęczon, tak i zmartwychwstaniesz wewnętrznym, 
boskim człowiekiem, jak Chrystus. Dla Zbawiciela każdego 
koniec taki najstosowniejszy i najpiękniejszy. Życzyć go so
bie można w cichości duszy. Kto idzie na śmierć za rzeczy 
niebios, stawi to zdumionemu światu jawnie przed oczy, że 
jest nieśmiertelność i żywot wiekuisty.

Gdy popchnie Cię los w tak przykre położenie, jak wy
darza się to za naszych czasów, w tułactwie naszem i tak 
często, że z jednej strony ofiarują ci chleb i dostatek, a z dru
giej nędzę; że jednak tam upodlenie i upadek moralny, tu zaś 
charakter, cześć i chwała; odepchnij od siebie szatana kusi
ciela, jak Chrystus, nie zostań bon pour tout; pełnij powinność 
i pozostań na drodze zacności! Czy krócej lub dłużej się żyje 
i czy w bogactwie lub ubóstwie, to w końcu końców jedno, 
byle niepokalać Boga i Boskości w sobie. Pieniądze, urzędy 
i godności stracone odzyskuje się łacno; ale zginąłeś na wieki, 
gdyś uronił cześć.

Maszli już wreszcie o Bożoobrazowości należyte wyobra
żenie? Czyli wiesz, jak Ideał etyczny urzeczywiszczać na sobie? 
Spodziewać się wolno, że to, co się już roztoczyło, powinno 
być dostateczne.

*

Ktoś, zapewne jakiś zwolennik i sługa jezuickiego obozu, 
przesłał mi kartkę z następującemi słowami: „Wyzwalasz
w Bożoobrazowości człowieka od praw przyrodzenia i od praw 
ducha; wznosisz go po nad żywot pospolity, kawałka chleba szu
kający, ponad zasadę, zgoła ponad zbawiającą wiarę. Dalej idziesz 
od Marcina Lutra, który poddał się przynajmniej Pismu świę- 
tamu i Chrystusowi. Gdy człowiek będzie tak samodzielny 
i niepodległy, tak do Boga podobny, jako ty żądasz, słuchać 
nikogo niezechce. Podkopujesz więc Powagę i Władzę, dwa 
najsilniejsze społeczeńsldego porządku słupy.“

Zarzut to bardzo ciężki odpieram, ale i bardzo niespra-
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wiedłiwy. Człowiek mój, który ma być doskonały, jak Ojciec 
niebieski, czy podoła zagrażać społeczeństwu jakiem niebez
pieczeństwem? Czyli on nie jest raczej najsilniejszą społe
czeństwa dźwignią, jak Chrystus? Człowiek mój, który słucha 
Boga, przemieszkującego mu w piersi, a który jednoczy swą 
wołg z wolą Bożą, jak jeden z Aniołów, niepotrzebuje już 
nikogo słuchać więcej. I kogoż ma słuchać ten, co słucha 
Boga? Czyli jest ktoś od Boga wyższy i mędrszy? Czyli Bóg 
nie najprzedniejsza powaga i władza?

Co też wyrzekłeś, o bracie miły! Czy Etyki celem po
spolite płazy i gady, zwierzęta i bydlątka dwunożne, — lub 
półbogi ziemskie? Czy Ideał etyczny niepowinien być, jak 
Reał wiarowy, napiętnowali Boskością i najwyższej doskona
łości ludzkiej świetlą? Miałżebym wystawiać tutaj Ideał taki, 
co hołduje prawom natury, zaczem chuci namiętności i duszy 
podłego robaka? Miałżebym go oddać w jarzmo zasady i ode
brać mu duchową samodzielność? Czyli różniłby się on wtedy 
n. p. od demokraty? Miałżebym wskazać go na ślepą wiarę, 
a tym sposobem odebrać mu pełnoletność jaźniową i sumie
nie? Zaczem, ten może, co pracuje poczciwie na kawałek 
chleba, dosięga już Ideału? O nie! Jest chleb ziemski, ale jest 
i chleb niebieski. Są bohaterowie niebios i Święci Pańscy obok 
ludzi!

Podkopywać się ma tutaj powagę! Jaką? Może kościel
ną? Czy Kościoł sam Ojca świętego nie czyni namiestni
kiem Chrystusa i widomym Bożoobrazowości wyrazem? Czy 
wyłączon zostaje u nas Papież, lub Kapłan w ogóle od etycznego 
Ideału, tak jednozgodnego z wiarowym Reałem? i owszem, 
ten, co oddał się służbie Bożej, powinien być najbardziej go
dzien Boga. Czy Tomasz a Kempis, polecający naśladowanie 
Chrystusa, żąda czego innego w gruncie rzeczy?

Co powaga? Nic innego, tylko Bóg i Bożo-obrazowość, 
przed którą każdy uderza rad czołem, a którą ja  tak podno
szę. Może uchybiam w tern Kościołowi, że polecam postęp? 
Więc pytam: Czemu kapłan podczas mszy podnosi hostyą do
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góry? Jest to symbol święty, że tylko przez podnoszenie się 
ciągłe ku niebu idzie się do doskonałości, lub drogą postępu, 
tudzież, iż Kościół sam wskazuje tę drogę i przewodniczy na 
niej Innym. Tak, Kościół, który istnieje, nie w niebie i śród 
wieczności, ale na ziemi i na piersiach ciągle bieżącego dalej 
czasu, przeznaczon jest, nie do stagnacyi, ale do postępu. On 
prowadzić ma ludzkość do ostatecznych, od Zbawiciela wska
zanych kresów, coraz dalej, co raz wyżej, aż będzie wreszcie 
Królestwo Boże na ziemi. Gdyby tego nieczynił, ludzkość 
obeszłaby się bez niego i porznęłaby się drogą swą sama.
I długo, długo był Kościół na skrzydłach postępu. Długo 
stał na czele oświaty, widząc, że Bóg jest prawdą i światło
ścią. U niego znachodziła się wszech umiejętność i nauka. 
Duchowieństwo sporządzało słusznie najprzedniejszy stan. A Kró
lowie, szlachta i wszyscy garnęli się pod jego chorągwie. 
I bardzo mądrze, albowiem światło jest z niebios i sprawuje 
najwyższą potęgę na ziemi. Widzi się niestety, w Kościele 
stronnictwo wsteczne, lecz Kościół sam, jako był, tak jest 
i będzie postępowy. Choć zaśnie, to się i przebudzi. A skoio 
tak stoi, to przy nim jest i powaga, której mu nikt nieodejmie.

Bożo-obrazowość na ziemi, jak sama najprzedniejszą po
wagą tak i sama ukazuje się prawdziwą władzą. Bóg jest 
wszechmocny. Im podobniejszyś do Boga, tern więcej będziesz 
miał wszechmocy, lub władzy. Od Boga pochodzi wszelaka 
władza, a Bożo-obrazowość władzy piastunka na ziemi. Kto 
podobien do Boga, ma najistotniejszą, bo wewnętrzną i niebiań
ską, nad moralnie niżej od siebie stojącemi władzę. Proszę 
mi powiedzieć, czem Zbawiciel władzę pozyskał i dotąd dziei- 
ży, jeżeli nie Bożo-obrazowością ?

Człowieczeństwo idzie przez coraz wyższe przeobrażenia. 
Sam Kościół, który ma także swe dzieje, a więc, choć zwolna 
wszelakoż ciągle postępuje, od doby do doby musi uczynić^ coś 
wielkiego i wysokości wieków odpowiedniego, ażeby ocalał śród 
śrężogi spełnionych czasów. Otóż powaga i władza dawniejsza 
wkracza w przeobrażenia nowe. Nie sztuką i ułudą zewnę-
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trzną, nie mamoną gminu, nie ociemnianiem i trzymaniem 
w niemowlęctwie rzesz, ale dzielnością i siłą wewnętrzną, — 
nie przez podobieństwo do szatana, — jak to, niestety, widzi 
się jeszcze tam i sam, — ale przez podobieństwo do Boga 
panować będziesz nad innemi. Kto tego nierozumie i niewy- 
konywa, sieje rozwalnice przyszłe. Żniwo przyniesie mu krew.

Choć wszyscy będą jednako niepodlegli i z jednakiem do 
Bożo-obrazowości prawem; przecież nie wszyscy mogą być je
dnako zdolni, czynni i zasłużeni. „Wiele jest Wezwanych, 
mało Wybranych!“ Za najlepszym i najgodniejszym pójdą 
inni łatwo, dobrowolnie, z rozkoszą. I on panować będzie 
światu. Berłem jego moralna przewaga.

Niepodkopuje się więc tu bynajmniej powagi i władzy, ale 
i owszem, osadzając ją na Bożo-obrazowości, na sile wewnętrz
nej, transcendentalnej, niebiańskiej, istnej, gruntuje się ją  na 
najtrwalszej, na niewzruszonej podstawie.

CXXIX.

Ideał etyczny na trzech potęgi światowej pocztach.

Położon już przed nami cały i pełny Ideał etyczny, który 
podoła każdy, kto tylko chce, przyjąć w siebie, a tak przeo
brazić go na sobie w Reał, jak uczynił to Zbawiciel. Jest 
to praca cicha, skromna, bardzo trudna, a przez żywot wszy
stek trwająca. Doskonalić się moralnie, a co dzień robić w tem 
pewne postępy, nie fraszka. Umieli to tylko Święci Pańscy. 
Inni o tern niemyślą. Im kto stał się doskonalszy, tem wię
cej ma zasługi przed sobą i Bogiem, ale jeszcze — nie przed 
ludźmi. Czemu? Kto doskonali siebie, a o nikim i o niczem 
więcej niemyśli, jak pilny uczeń szkolny; ten stoi wprawdzie 
na dobrej drodze i podoba się już Bogu, bo z niego coś prze
cie zrobić się może z czasem, — lecz jeszcze zeń młodociany 
samolub. Koniecznie trzeba żyć, działać i poświęcać się dla
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Bliźniego. Od tego zawisła nasza moralna pełnoletność i doj
rzałość. Ideał etyczny, który wcielamy w siebie, nabiera więc 
dopiero wtedy wartości rzetelnej, gdy podajemy dłoń innym 
ludziom, niżej od nas stojącym, i podnosimy ich do moralnej 
wysokości własnej t. j. gdy na nich działamy. Ale działać 
niemożna, niebędąc panem środków, wiodących do celu, i nie- 
posiadając pew nych potęg, które ułacniają dzieło

Trzy są środki za pomocą których daje się działać sku
tecznie w celu podnoszenia sakramentalnego Innych. Trzy są 
potęgi na ziemi, które zdobywa się osobistą dzielnością, a przed 
któremi ludzkość kornem uderza czołem, — które wprowa
dzają do wyższych warstw społeczeńskich, zdobią promienną 
świetlą, obłóczą w szkarłatny Jaśnie wielmożności płaszcz 
i robią naturalnemi sternikami innych. Środkami, lub potę
gami są: Oświata, W ładza i Bogactwo. Na słupach tych stoi 
wszech wielkość ludzka.

Oświata sadzi się tu na czele, albowiem ona sama rzetelną, 
iście wewnętrzną ukazuje się potęgą, prawdziwem dobrem i naj
dzielniejszym do podnoszenia Innych środkiem. W ładza, to 
tylko pierwsze, a bogactwo drugie jej dziecko i konieeznc na
stępstwo. Szukaj więc przedewszystkiem Oświaty, byle tylko 
istotnej a nie pozornej i czczej, oświaty mówię, i niczego wię
cej, a zrób ją  Ideału etycznego, w siebie przeniesionego sło
neczną gloryą! Ona ci pomoże najwyborniej w pracy około 
uzacniania Drugich. Wolno ci nawet uważać ten środek za 
żywota twego cel, albowiem światłość jest Boża i z niebios. 
Władza zaś i bogactwo niemają Ci być celem. One ku temu 
już za niskie, za podłe, za zbyt toświatowe. Dobre są jako 
naturalne oświaty następstwa i owoce, lecz ubliżają Ideałowi 
etycznemu w tobie, gdyby stać się miały twym celem.

Mówić się będzie ninie o tych trzech wielkich dobrach 
ludzkości. Otóż trzy  poczty  śród podróży ziemskiej Ideału 
etycznego, na których tenże wyświeca swą iściznę. Stawić
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na nicli Ideał ten, to tyle, co roztoczyć go dalej i okazać 
w praktycznćra zastosowaniu.

*
*  *

a) O Ś W I A T A .

Pocztą działania pierwszą, na której gości Ideał etyczny, 
jest Oświata. O niej więc mówi się naprzód.

Zna się już trzy światy w powszechnym świecie, jako 
skutek Analizy naukowej, t. j. świat zmysłowy, umysłowy 
i transcendentalny, lub religijny i filozoficzny, a na miejscu 
tern moralny. Zna się również, że światy te są, nietylko za 
nami, lecz także w nas, i że jesteśmy ich ogniskiem, przeświad
czeniem, słowem. Oświata tedy ludzka odnosi się koniecznie 
do trzech światów tych. Ma się zatem, i w odniosłości do ety
cznego ideału, trzy odrębne oświaty: realną, idealną i moralną.

Realna oświata występuje jako ze wszystkich najrozleglej- 
sza, albowiem do niej przynależy cała w Panteonie tym rosto- 
czona Empirya ze wszystkiemi swemi tak mnogiemi naukami.
Tutaj pracują nauki przyrodzone, lekarskie i prawnicze; tu 
sadzą się Fizyka, Chemia i Geognozya, dająca nam dzieje zie
mi, spisane ręką Bożą, a starsze o całe tysiąclecia od rodu 
ludzkiego i dziejów naszych, tu rodzi się przemysł, tak ob
fity w wynalazki i cuda człowieczeńskiego świata. Bogactwo 
osobiste, rodowe i narodowe, a z niem zewnętrzna ludzi i państw 
potęga, on środek tak silny do pozyskania błogosławieństw 
pokoju i wojny, ukazuje się oświaty tej następstwem. Pomimo 
tego jest to rodzaj oświaty najpospolitszy, najpośledniejszy, naj
niższy. Niechodzi też mu wcale ani o uzacnienie moralne 
świata, ani nawet o wiedzę, ale jedynie o pożytek. Fi
zyk niepyta się o moralność, lub niemoralność przyrodzonych 
sił, ani też o to, czem jest transcendentalnie, lub na dnie 
rzeczy, n. p. magnetyzm, elektryczność. Baczy głównie i wy
łącznie na zaprzężenie sił tych do pracy dla człowieka i spo-



żytkowanie ich stosowne. Można w oświacie tej stać bardzo 
wysoko i przyczyniać się jenialnie, sławnie, po Kopernikowsku 
i Newtonowemu, do olbrzymiego jej postępu, a być przecież, 
w obec dalszych oświaty poczt, człowiekiem gminnym, zanie
dbanym i ciemnym. Jest to oświata tylko praktyczna. Niego- 
dzi się atoli z powodu tego cenić jej za lekko. Ona bowiem 
rozbiła święty tabór średniowiecznych nocy i zabobonów, wy
wiodła nas z pustyni arabskiej barbarzyństwa, a upewnia nam 
panowanie nad przyrodzeniem w nas i za nami, tćm samem 
więc i zdobycie najpierwszej dzielności etycznego Ideału.

Idealna oświata jest drugi oświaty rodzaj. Tutaj poznaje 
się myśl Bożą na dnie rzeczy tego świata; widzi się w nićj 
byt jedynie prawdziwy i wpatruje się śród mnogich zachwytów 
w duszę wszeehistnienia. Niema się nigdy na baczeniu po
żytku, ale wiedzę. Dąży się zgoła do wiedzy absolutnej.
Wiedzenie wyświeca się najprzedniejszem ducha ludzkiego do
brem i najwyższą jego potęgą. Człowiek i naród, idealności 
hołdujący, jako, n. p. w Niemczech, niebędzie miał wielkiej 
mocy politycznej, ale moc jego umiejętna ogromna, staroliel- 
leńska. Zwycięża, nie bagnetem, ale ideą. Zwycięzców wła
snych zamienia wnet w uczniów swoich, Niedba wiele o bo
gactwo ziemskie, lecz posiada kopalnie Minerwy, złota du
chowego pełne. Kto silny umysłem, a biegły w Metafizyce 
i Dyalektyce, przełamuje łacno Innych, ale dopiero językiem, 
lub piórem. Człowiek, dla tego, że myśli, panuje nad króle
stwem zwierząt. A Fryderyk wielki chociaż król, wyznaje, 
że pisarze jenialni są najistotniejszemi władzcami na ziemi. — 
Oświata, o której rzecz, daje już władzę, ale dopiero idealną. 
Ona li teoretyczna. Niepotrzeba jćj atoli lekceważyć, jak dzieje 
się to często we Francyi i u nas. Ona przeprowadza nas przez 
różne Metafizyki szczeble, tudzież mnogie Systemata Idealizmu 
i upewnia nam panowanie nad ogólnym duchem. Wyzwala 
nas od jarzma zasad i stronnictw, w które popadają miałkie 
i bezmyślne głowy, a uczy nas samodzielności ducha. Za jej 
pomocą zdobywa się przeto wtórą etycznego Ideału dzielność.



Moralna oświata jest trzeci i najwyższy oświaty rodzaj. 
Tutaj pozyskuje się trzecią i najprzedniejszą etycznego Ideału 
dzielność, t. j. Bożo-obrazowość rzetelną i ostatecznej potęgi. 
Ale postrzega się dwie odrębne oświaty tej dzielnice, którym 
przyjrzeć się nieco wypada.

Ideał etyczny przeobraża się w Real religijny. Jakkol
wiek pierwszy jest ojcem, a drugi synem, gdy baczy się na 
rozwój i porządek genetyczny; wszelakoż daje się ludzkości, 
gdy się ją wychowywa, długo pierwej Real religijny, nim ona 
posłyszy coś o etycznym Ideale. Jakoż np. u nas w Polsce 
pierwej wie się o Chrystusie, niż o Ideale Ludzkości, będącym 
Jego sprawcą i twórcą. Stąd wynika, że oświata moralna 
rodzi i piastuje oświatę religijną, a religijna w praktyce to
ruje drogę do moralnej; że pierwsza od drugiej różni się wzlę- 
dnie, ale bezwzględnie i w gruncie obiedwie znaczą jedno 
i to samo.

Oświata realna i idealna odnoszą się do tego świata, to mate- 
ryalnie, to spirytualnie, lub, to zmysłowo to umysłowo uważane
go ; religijna zaś ma na celu tamten świat, Boga w niebie i Boga- 
człowieka na ziemi. Że zaś tamten świat sporządza wiekuisty 
grunt i rdzeń tego świata, a jest istotą rzeczy; przeto oświata 
religijna ukazuje się od obu światowych bez miary głębsza 
i przedniejsza. Celem jej, nie bogactwo, ani wiedza, jako 
u oświaty pierwszej i drugiej, ale naśladowanie etycznego Realu. 
Daje ona na nim przykład wielkości i świętości istnej, oraz 
wszech cnót, a prowadzi świat w przyszłość ku Królestwu Bo
żemu na ziemi. Stąd ona już władzą, a raczej religijnym wła
dzy pierwiastkiem. Bóg rządzi światem, chociaż nikt ani Jego 
samego, ani rządu tego niewidzi. Również rządzi światem, 
kto trzyma z Bogiem i posiada oświatę religijną. Oto przy
czyna, że duchowieństwo wszech wiar i narodów umiało sobie 
zawsze upewnić polityczną władzę, a było najprzedniejszą spo
łeczeństwa warstwą. — Stąd wyrasta, iż przynależy dawać 
Bliźniemu oświatę religijną, jeżeli żąda się go do Bożo-obrazo- 
wości potęgować. Wielkie osoby, Rody i Narody odzna-
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czały się też zawsze religijnością. Gdy obojętnieją dla Boga, 
upadają.

Jóżeli oświata religijna jest już tak ważna i potężna, to 
tćm bardziej oświata moralna ściślejszego i wyłącznego samo
dzielnego znaczenia, stojąca na oświacie filozoficznej i będąca 
w Etyce jej językiem. Czemu? Pierwsza każe naśladować 
dany historycznie Real, druga zaś wystawia Ideał, ciągle do
skonalszy i pełniejszy, a każe przenosić i wcielać go w siebie. 
Tamta woła: „Id ź  w ślady Zbawiciela / “ — ta zaś; „Bądź
sam tern dzisia j, czem był niegdyś Zbawiciel! “ Że pomiędzy 
naśladowaniem historycznie danego wzoru etycznego, a wyro
bieniem się na wzór taki własną, wysokości czasów odpowie
dnią siłą, wielka zachodzi różnica, i że ostatnie to stanowisko 
jako już możebnie najwyższe, bez miary przedniejsze jest od 
poprzedniego; to dla umysłów, które wyzwoliły się od paska 
niepełnoletności dziatek, rzecz jasna.

*
*  *

Duch ludzi pojedynczych i jeniusz ich ma granice. Stąd 
oświata każdego z nas ukazuje się bardzo ograniczona. Obacz- 
my to na powyższych trzech, lub, jeżeli chcesz, czterech 
oświaty rodzajach!

Oto przed nami R ealista!  Mądrość jego może być bar
dzo rozległa i pożyteczna, lecz kresem jej, za który 011 nie- 
przejdzie nigdy, jest świat idealny. Jemu wydaje się świat 
ten marzeniem, ułudą, niemiecką Ideologią. On, by też był 
zeń Napoleon wielki, jest jeszcze tak maluczki duchem, że 
już w realnym  Kancie widzi Ideologa. On tak biedny ducho
wo, tak jednostronnie i po zwierzęcemu mądry, szydzi z Pla
tona, Leibnica i Hegla, a zowie ich roicielami, głowami ex- 
centrycznemi. On niepospolitym dziś żyjącym ducha wszelakim 
rzecze: „Szkoda iż nie jest praktykiem  i nie ma usposobienia
do po lityk i/ “ Przepomina, że wszystkie wielkości dziejów 
greckich i rzymskich, że każdy mąż nieśmiertelny, że zgoła



Zbawiciel, byli ludzie excentryczni; że centry czność, to mier
ność i powszedniość ducha, a moralne sobkostwo. Jak nie
gdyś Demokryta, tak i dzisiaj umysły jenialne ogłusza 
pospolity świat za marzycielów, za ludzi ni do tańca, ni do 
różańca. Nieszkodzi to wcale wielkości potępionej, ale tym, 
co ją potępiają, gdyż zamienia ich w Abderytanów. O, jak 
wiele pożytku, tak i wiele ckliwości, z powodu ducho
wej swej granicy, wyjawia oświata praktyczna! — A gdy 
przyjdzie jej sądzić o świecie transcendentalnym, staje się 
nieuctwem i głupotą kretynów. Albo trzyma się ślepej wiary 
i bezdusznej litery, albo też szydzi z Trójcy, Niepokala- 
ności i inych tajemnic, których nierozumie. A woła: „Nikt 
niepowrócił do nas z za grobu; niewierny przeto, co dzieje 
się w niebie, lub w piekle, ani nawet tego, czyli jest żywot 
wiekuisty. “ Jakże oni przemądrzy!

Ów znowu jest Idealista, który tam właśnie poczyna, 
gdzie Kealista kończy i ustaje. Idzie on przez różne, coraz 
wyższe idealności szczeble, a mądrość jego może być potężna, 
jak widzi się to np. na Heglu. Ale granicą jego świat religijny, 
On Boga i tamtego świata, — osobistości, będącej Absolutem 
w nas, oraz za nami, niepojmuje i pojąć nie zdoła. Są to 
dlań chimery gminu, uświęcone od Hierologii. Duch bezwzglę
dny, panteistyczny mu Bóg. — On, acz niby duchowy mo
carz, jest tak biedny, iż jeszcze i drugą ma granicę, mocą, 
której ugląda w materyi nicestwo, a czuje dla Empiryi po
gardę. Tak tedy i z przodu i z pośladu jego otwiera się bez
denna przepaść, której on nie widzi, a więc i niezgruntuje.

Teraz pogląda się na człowieka religijnego. I On, lubo 
bez miary wyższy od Eealisty i Idealisty, ma wielce ograni
czonego ducha. Oto ten np. dzierzy się krzepko biblii, kate
chizmu. Wiara mu wszystkiem, umiejętność niczem. Dla 
świata tego, którym pogardza, ma rozum, a dla Boga i tam
tego świata, dla których żyć pragnie, nierozum. On tak cie
mny, tak mózgowo tępy, że niechce znać nieba, którego żąda 
gorąco, ani rozumieć sakramentów, od których spodziewa się

Panteon. Tom III. — W.



zbawienia. Strzeże się nauk realnych i idealnych, mianowi
cie zaś filozofii, ażeby niezachwiały mu przypadkiem wiary.

Inszy, wyższy nieco typ religianta. Człowiek ten zapalił 
w sobie kaganiec transcendentalny, widzi świat tamten i żyje 
w nim całkowicie. Zna, czego niepodołał pojąć ani Newton, 
ani Hegel. Odpycha przecież, w skutek ograniczonego ducha 
z lekceważeniem od siebie i realny i idealny świat, jako dwa 
światy niskie i ułudne jako fata morgana i sen duszy. Oświata 
jego jest olbrzymia i głęboka, lecz popada w Mistykę. Odma 
wia on bytu rzeczywistego materyi i myśli, a wierzy w Ka-" 
bałę, Magią, Demonologią, w mądrość Wschodu i klucz ta
jemniczy do niebios Prawdy. Każda litera w abecadle jest 
dlań hieroglifem, a przedstawia mu jakiś Zefirot, jakiegoś 
Demiurga. Mądrość nocna wypiera zeń mądrość dzienną. Urn 
jego buja w krainach najdzikszej fantazmagoryi. Staje się on 
łacno, jako i powyżej opisany poprzednik jego, fanatycznym 
zabobonu młotem. Zna tamten świat; — ale tam granica 
duchowości jego, gdzie poczyna się ten świat.

Mało jest takich, co zdobyli i utrzymać umieją żywą 
istnienia Syntezę, którę Bóg stworzył, a która pełną ukazuje 
się Prawdą. Mało takich, co świat tamten i świat ten, lub 
istotę rzeczy i jaw ich doczesny, podołają dzierżyć w organi
cznej Jedni, a biorą wszystko a totali. Filozofia polska, któ
rej Rys da się w tej Księdze, jest pierwsza, co kusi się o umie
jętną wszystkiego Syntezę i o pogląd a to tali; co składa na 
powrót łomy i kawalce, części i atomy, w które roskruszyła 
Boży świat francuska i niemiecka badaczów Analiza. Dziś 
same ziarna piasku, a świat Boży rozsypuje się na umiejętno
ści łonie w odmętowy kurz! Stąd nieskończenie mnogie i ró
żne sposoby myślenia i przekonania, wiary i mądrości, tak 
dalece, że ani dwu ludzi niezgodzą się z sobą całkowicie 
na jedno.

Za wysoka i za głęboka, za wszechstronna i za trudna 
jest filozofia, ażeby mogła być rzeczą wszystkich. Ale, jest 
na dnie każdego człowieka jednaka światłość Boża, wiedza
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bezpośrednia, lub znajomość Dobrego i Złego. Dwóch ludzi, 
co kłócą się z sobą co do zasad teologii, filozofii, polityki pra
wa, lub innej nauki, zgodzą się natychmiast, gdy przypadnie 
im sądzić w pewnym razie danym, co dobrego i zacnego, 
a co złego i sromotnego. Tu dziecko, niewiasta, dziki czło
wiek, realista, idealista, ślepowierca i mistyk ma jeden taki 
sam głos. Nie dziw! Jest to głos jednego, odzywającego się 
z nich Boga. Tu niema ograniczenia wiedzy; tu znanie wszech
stronne i nieomylne. —- Cóż stąd? Oto, że ze wszystkich 
oświat oświata czysto moralna grunt i szczyt ducha ludzkiego, 
a żywot jaźni najprawdziwszy. Ona wszech mądrości piasta.

Kaznodzieja francuski ksiądz Feliks, choć ojciec Jezuita, 
prawił niedawno w następującej treści: „Mniejsza o to, jak 
myślisz filozoficznie, politycznie, a nawet religijnie, i do któ- 
lćj należysz wiary. Szanować cię muszę, gdy poznam Cię 
jako zacnego i czcigodnego człowieka. Nie przekonanie takie 
lub siakie stanowi świętość człowieka i moralny jego cha
rakter, ale to, ażeby dobrze czynił. Wierz i myśl, jak podo
łasz, w miarę twej zdolności i twego ukształcenia; ale czyń 
dobrze! Chodzi Bogu wiele o to, ażebyś to wykonywał, co
własne wskazuje Ci sumienie i co uznajesz sam za Dobre.“ __
W idzi się tutaj pełne i całkowite moralnej oświaty nad innemi 
oświatami zwycięstwo.

Oświata moralna jest władzą bliższego znaczenia. Ona 
daje przykłady i cnoty i zasługi, budzi zaufanie i wiedzie 
tłumy za sobą.

Że człowiek etycznego Ideału zna oświatę realną i idealną 
w ogóle, a nawet pewne, potrzebne sobie ich części uprawiać 
może, ale, jak Chrystus, stoi głównie na oświecie religijnej 
i moralnej, któia jedynie wiedzie go do Bożo-obrazowości, 
a stanowi główną śród społeczeństwa ludzkiego potęgę i moc 
z niebios; że chodzi, nie tyle o pożytek własny lub ogólny 
i o wiedzę czystą, ile o charakter Boży i o wewnętrzne nie
bios złoto; wystarczy tu na wzmiance. Same przez się 
już rozumieją się rzeczy takie.

11*
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Wielkie i rącze postępy czyni przemysł, lub oświata 
realna. Okazują to okręty i wozy parowe, koleje' 
iegrafy i cuda techni matematycznej rozliczne,^ uroby chemii 
l tajemnice geognozyi. Wielkie postępy czym również oświata 
idealna. Widzi się to na mnogich spekulacyach i filozohcznjc i 
systematach już w Niemczech samych. Ale charaktei i za
cność ludzi, lub oświata moralna jakoś megodzi naprzód ta 
rączo. Człowieczeństwo pruchnieje i gnije w materyalizmie, 
a jest nędzne i niskie, jak za pogańskich czasów. Pieniądz, 
a nie cnota, płaci mu wszystko. Mąż ideału etycznego usiłuje 
tedy podrzucić ludzkość ku niebu i otworzyć jej na moralno
ści polach równie szerokie szranki postępu, jak w powiatach 
przemysłu i nauki. Areny takiej pragnie on najgoręcej , al
bowiem to zna, że jedynie moralny ludzkości postęp, zbliża
jący ją do ostatecznych jej celów, stanowi postęp jej rzeczy
wisty; to zna, co Chrystus znał i przedmiotem usiłowań
swych uczynił.

*  *

Okazało się już Oświatę przez wszystkie jej rodzaje 
i związek jćj z etycznym Ideałem. Teraz przyjrzeć się wypada 
różnym jćj larwom, ażeby wiedzieć tem pewniej, i ora z n
i o ile jest moralną. . . ^ ,

Dwie są główne barwy oświaty. Zowią je Roztropność
i Mądrość. Różnica między niemi taka sama, co między zie
mia a niebem. Rostropny jest wszelaki zwierz ptak, który 
umie się wyżywić, a w razie potrzeby bronić; lecz mądry li 
Święty Pański etycznego znaczenia. Kotu i wężowi przyznaje 
się rostropność, a tylko Chrystus, Sokrates, mąz dzielnego 
charakteru ma mądrość. Roztropność trzyma się dusz sła
bych, a mądrość wewnętrznej Cherubina mocy. Kto melęka 
się śmierci i gotów ginąć za prawdę, będzie miał mądrość. Je
mu rostropność nie potrzebna, która oddalałaby oden męs wo 
i niedołeżniłaby mu duszę. Kto zaś lęka się i unika śmierci,



—  165  —

będzie, rostropnv. Mądrość więc towarzyszy odwadze, a ro- 
stropność tchórzostwu. Rostropność to zabiegła i prze
biegła, tutaj przeskakująca zawady, tam omijająca je zrę
cznie, czołgająca się przed Mocnymi, a gniotąca twardo Sła
bych, samolubna, ciągle o sobie myśląca mierność; mądrość 
zaś dąży śmiało naprzód, rozbijający przeszkody, lub pada- 
jący pod ich przemocą jeniusz. Rostropność rodzi w końcu 
Faryzeuszostwo, Symonią, Jezuityzm, a Mądrość Poświęcenie. 
Tam stoją Tajlerandy, tu Napoleony wielkie. Rostropność 
jest mądrością światową, a mądrość mądrością Bożą. Mą
drość, to w końcu końców jedynie prawdziwa i najrostro- 
pniejsza rostropność.

Ważna i czcigodna bywa niekiedy rostropność, lecz tylko 
jako broń odporna w dłoni poczciwca przeciwko chytrym ło
trom i opryszkom. Bądź rostropny ażebyś oszukać i ułowić 
się nie dał, jak ryba na wędę, bo inaczej okażesz się głupim! 
Ale mądrość niech będzie szablą twą zwyczajną, a przekonań 
i uczynków twych gruntem ! Stąd mówi Zbawiciel: „Bądź
cie rostropni, jako węże, lecz i niewinni, jak gołębie! “

Mądrość męski, a rostropność żeński duch. Tam siła, 
otwartość, prosta droga; tu słabość, broniąca się wykrętami 
i lubiąca manowce. Jako niewiasta, tak i rostropność często 
zwycięża. Ale są to zawsze walki o drobnostki, a więc i uśmiech 
wzbudzające tryumfy. Rostropnością pozyskała przebiegła żona 
nad poczciwym mężem górę, ale mądrość wiedzie Chrystusa 
na krzyż i daje mu zwycięstwo nad Szatanem. Tylko mą
drość prowadzi do wielkich, twardych, sławnych wygranych. 
Świat poznaje się niezabawem, na rostropnych, widzi u nich 
maluczki rozumek lisi i spryt lokajski, a w końcu pogardza 
nimi. I sprawiedliwa, albowiem rostropność baczy za zwyczaj 
na korzyść własną i cechuje samolubów. Nawet pod prakty
cznym względem lepsza mądrość od rostropności. Kant mówi: 
Poczciwość i prosta droga, acz często nie dopisują i narażają 
na szkodę, odnoszą w końcu zawsze zwycięstwo, a upewniają 
cześć i chwałę. Oparta na nich Polityka jest najlepsza i trwa
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najdłużej.“ Mądrość tryumfuje w końcu zawsze nad rostro- 
pnością, jak cnota nad podstępem. Ona śmiała, ufa sobie 
i rznie się przez piorunne burze, a lubo pada, podnosi się rychło.

Rostropność, jak wszelaka chytrość, odziewa się rada re
ligijnym płaszczem. Stąd prawią podli matacze: „Ecclesia est 
mat er prudentiaej O biada, biada, z powodu tego Kościołowi! 
Rostropność nacechowała go mądrością światową i wystawiła 
na ostrą najlepszych ludzi naganę, a jest główną klęsk i nie
szczęść jego przyczyną. Lepszaby była, gdyby mógł, jak działo 
się to na początku chrześciańskich czasów i w katakumbach 
męczenników, pochlubić się zdaniem: „Ecclesia est mat er
sapientiae.u

Zaczóm, nie na rostropności, ale na mądrości z wolą Bożą 
zgodnćj, i powinność przykazującej, t. j. moralnej, gruntuje 
się oświata prawa. Jej szuka i hołduje etyczny Ideał. Ona 
barwa oświaty prawdziwa. — Ale, są tu i zarzuty, które 
odeprzeć należy.

Dzierżysz się płomienistego i cherubinowego mądrości 
miecza; mówisz prawdę bezwzględnie i każdemu w oczy; wal
czysz za dobre i pełnisz powinność, jako Bóg Ci przykazuje 
sumienia twego głosem. I oto, właśnie dla takich ducha uspo
sobień, utracasz dostojność i łaskę wielkiego pana, którąś 
posiadał; nieotrzymujesz miejsca, o któreś się starał; masz 
garstkę przyjaciół, nisko stojących i bezwładnych, lecz całe 
wojska niecierpiących cię wrogów; — i popadasz w nędzę. 
To powszechny los prawych i silnych charakterów. Jedni 
mówią o tobie: „Człowiek to zuchwały i bezczelny, który nie- 
boi się nikogo, a wielce jest niebezpieczny/ 4 Drudzy zaś: 
„Jakże on nierostropny, jak g łupi! Działa wciąż przeciwko 
sobie samemu, własnym jest wrogiem najzaciętszym, psuje 
najszczęśliwsze, nawijające się mu okoliczności.“ I będą cię 
lekceważyli. — Jednakże niedbaj na to wszystko! Niebądź 
pod żadnym warunkiem i względem nikczemnym sobkiem, 
patrzącym li pożytku swego; zapominaj o sobie; pilnuj czci 
i powinności; żyj nie dla siebie, ale dla Boga! Bóg potrze-
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buje mężów prawych. Wszak wreszcie powiedziano: „Mą
drość tego świata jest głupotą przed Bogiem.“ Nie ty, ale 
każdy z przyganiaczów twoich maluczki duch kreci.

Rostropność, nie odporna, lecz zasadnicza, to największa, 
głupota. Świat zowie ją w końcu łotrostwem. I przychodzą 
chwile, w których Antonelli kryć się musi w mysią dziurę, 
a Garybaldy którego nie złamały biedy, niepowodzenia i wy
gnania, siada na tryumfalny rydwan. Bóg doświadcza ciężką 
szkołą tych, których powołać ma do wielkości.

■*
•*

Teraz różnorodne, tknące się rzeczy tej urywki.
Jeszcze dwie inne barwy Oświaty: Kosmopolityzm i Pa

tryotyzm. Pierwszy ci woła: „Ubi bene, ibi patria.11 Drugi
zaś: „In sola patria virtus et beatitudo.“ Zachodzi taki sam 
stosunek, co między roztropnością i mądrością. Człowiek 
Ideału etycznego szydzi z kosmopolitów i jest patryotą. 
Oświata jego jak moralna, tak i patryotyczna. — Rzeczesz: 
„Patryotyzm, to niskie, pogańskie jeszcze stanowisko. Grecy 
i Rzymianie byli patryotami i dla tego niewznieśli się wcale 
do pojęcia Ludzkości, mieli niewolników i zwali narody inne 
barbarzyńcami. Egipcyanie i Hebrajczycy uważali się za 
lud od Boga wybrany i brzydzili się ludami innemi, jako 
nieczystemi i potępionemi z góry. Chińczycy wierzą dziś 
jeszcze, że sami jedni są dziatkami Bożemi i stanowią 
Królestwo niebieskie na ziemi. Patryotyzm, to narodowy 
i brzydki, oświecie i postępowi szkodliwy Egoizm. Chrystus 
polecając miłość Bliźniego, a z nią i miłość Ludzkości całej, 
uwolnił świat od tak ciasnego Egoizmu. On nie był patryotą, 
ale kosmopolitą. Podobnież ma myśleć człowiek Ideału ety- 
cznego.“ — Odrzekam: Mięszasz nieloicznie, bracie mój miły, 
Humanizm z Kosmopolityzmem. Potrzeba miłować Ludzkość, 
jako wielki wyjaw Boga Syna na ziemi, i służyć jej wszyst-
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kiemi siłami. Ale miłując Naród własny, miłujesz Ludzkość 
najgoręcej, a służąc Narodowi twemu, służysz najskuteczniej 
Ludzkości. Humanizm niewyłącza z siebie bynajmniej Patryo- 
tyzmu, ale raczej gruntuje się na nim. Chrystus nie był 
Kosmopolitą , bo to bluźnierstwo, ale był, zaiste, Humanistą. 
Przykazał kochać Ludzkość i pracował około jej zbawienia, 
ale żył, nauczał i umarł na krzyżu, nie gdzieś w Rzymie, 
Galii, lub Skandynawii, ale we własnej Ojczyźnie. Odwołuje 
się, nie do Pitagoresów, Platonów i Ciceronów, ale do Proro
ków własnego kraju, i jest Patryotą. Jako więc Reał ten 
wiarowy, tak i Ideał etyczny stoi na Patryotyzmie.

Świat dzisiejszy ma wiele nieprawych i niebezpiecznych 
teoryi, a bezwstydny jest straszliwie. Złe nazywa Dobrem, 
a Boga szatanem i chlubi się z tego. Mądrość jego sofisty- 
czna, dziwotworna, plugawa. Utkwił w Materyalizmie, który 
ofiaruje w końcu końców nicestwo. J. Grun, Niemiec, ogła
sza nicestwo początkiem i istotą rzeczy, Absolutem, Bogiem. — 
Świat utonął w sobkostwie. J. Stirner, Niemiec, jako już 
wiemy, podnosi sobkostwo na wysokość pierwiastku socyalnego 
i moralnego, ludzkość zbawić mającego. — Świat postradał 
Boga, niebo, tameczność. Bóg Heglowski jest duchem bez
względnym bez wiedzy o sobie; Bóg Feurbachowy duchem czło- 
wieczeńskim, a Bóg Prudonowy wrogiem rodu ludzkiego, sprawcą 
nędzy ogólnej, hersztem czartów. Tu legitimistyczność, opiera
jąca się na niewoli wszystkich; tam demokracya, pchająca lud, 
nie ku niebu i Bogu, jak być powinno, ale ku ziemi i zwie
rzu; — indzie libertyństwo religijne i moralne; indzie cie
mnota średniowieczna od Weilotów broniona, jako Katoli
cyzm! — W mądrościach takich niema ani religii, ani moral
ności, ani patryotyzmu. I właśnie dla tego nic niewarte.

Jeżeliś popadł na kolej złą; zatrzymaj się natychmiast 
i puść się drogą inną! Nie jest to bynajmniej wstydem, iż 
się poprawisz i będziesz mędrszy. Oświata żyje ciągłym po
stępem. Zmienia się tak w pojedyńczym człowieku, jak w na
rodzie i Europie całej, gdy podniosła się na wyższy szczebel.



Obowiązkiem każdego, przynajmniej iśdź za nią, jeżeli niemoże 
iśd i przed nią. Wolno tedy, a nawet moralną jest powinno
ścią, porzucić dawniejsze przekonania i zasady, jeżeli widzi 
się przed sobą wszechstronniejsze, przekonania i zasady, pra
wdziwsze, lepsze. Jak  niepodnosić się na wyższy oświaty i Bożo- 
obrazowości stopień? — Tutaj okazuje się jawnie pycha i niero- 
zum tych, co przystąpiwszy do jakiego stronictwa, lub dawszy się 
samodzielnie w pewnej poznać barwie, i chcąc zostać jednozgodni 
z sobą, lub sobie samym wierni, wyrzekają się odmiany zdania, 
a z nią i postępu. Gdyby ciągła jednozgodność z sobą i wier
ność sobie samemu miała być rzeczywistym zaszczytem; —  
to każdy z nas powinienby rzucić przekonania dzisiejsze, 
w skutek nauki i przeżyć różnych pozyskane, a tak  myśleć, 
jak  myślił przed laty, będąc młokosem, lub chłopięciem. — 
Postępuj ciągle, dopóki stanie tchu w piersiach, a więc i przeo
brażaj, zmieniaj, przeinaczaj twe rzeczy widzenie! Idź tylko 
zawsze naprzód! Inna wcale iśdź w ty ł i przekształcać się 
na gorsze. Gdy duch twój zniedołężnieje i cofa się do dzie
ciństwa swego, to upadek; gdy zaś zostaniesz rakiem za pie
niądze, toś podlec.

Otóż rostocz Ideału etycznego na piersiach Oświaty, lub 
pierwszej potęgi ziemskiej.

■*
*  *

b) WŁADZA.

Drugą działania pocztą, na której Ideał etyczny wyświęca 
niebiańską swą wartość, jegt Władza. Do niej więc przy
stępuje się ninie. Ponieważ władza stoi na oświecie, której 
poświęciło się już tyle uwagi, przeto odprawi się tu rzecz 
w krótkich orzeczeniach.

Co W ładza? Bożo-obrazowość wysokiego rzędu, jaśniejąca 
na ludzkości niebiosach, jak  czerwcowe słońce, uderzająca 
świat dobroczynnie tameczną swą potęgą, porywająca go ku



sobie nadziemskim swym urokiem, a niewoląca wszystkich do 
czci i posłuszeństwa. Oto główne władzy oznaczenie.

Ale co znaczy bliżej i czem jest ta słoneczna Bożo-obra- 
zowość we władzy? Władza ukazuje się w trójliście świato
wych, a zajmujących nas właśnie potęg, jako Oświata prze
dniejsza, pozyskująca bez zewnętrznego przymusu i gwałtu 
panowanie nad oświatą pośledniejszą. Oświata rodzicielka 
władzy. Ona władzy pierwiastek i władza in potentia. Z niej 
wyrasta w końcu końców i wykwituje władza. To na miej
scu tem grunt rzeczy. Jakóż rozum mocny roskazuje wnet 
rozumowi mdłemu, a tem łacniej nierozumowi. Jest to prawo 
duchowe, odwieczne, Boże, równie pewne i nieomylne, jak 
prawo przyrodzone, podług którego siła większa przełamuje 
siłę mniejszą. Rozum potężniejszy, oświata wyższa, to władza.

Człowiek, choć niema ani tygrysich zębów, ani krogul- 
czych szponów, a cieleśnie jest bezbronny i niedołężny, panuje 
przecież nad lwem i sępem, nad Królestwem zwierząt i pta
ctwa, nad całem przyrodzeniem, które wszechmocą wielkich 
sił swoich przedstawia we świecie tym wszechmoc Bożą. Skąd 
człowiekowi ta nadziemska dzielność? Bo on jeden pod słoń
cem rozumna istota.

Hetman ten, lubo już wiekiem i chorobami przygnieciony, 
wiedzie do doju stotysięczne wojsko, mężów krzepkich, mło
dych, śmiałych, z których żadnym mierzyć się on niemoże. 
A wszelakoż wszyscy baczą na jego rozkaz, słowo i skinienie. 
On istny Mars. Czemu? Wsławił się od dawna, nie jedynie 
męstwem, ale i wojenną sztuką i mądrością wodza; pozyskał 
ufność narodu całego, na której stoi wszech powolność i po
słuszeństwo. Oświata jego, to władza jego.

Oto Chłopowicz ów zostaje Arcybiskupem, Kardynałem, 
papieskim legatem. Inny Ludowiec jest ministrem, którego 
król szanuje, a naród uwielbia. On rządzi państwem. Co 
większa! Ten i ów społeczeńskiego dołu syn występuje jako 
Król, lub Cesarz. Widzi się Cezara, Oktawiana, Bonapartego 
na tronie. Skądże tak dziwne zjawiska? Bo oświata jest
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matką i kolebką władzy, a przeistacza się na władzę. Wła
dza naturalne i konieczne jej następstwo.

To samo postrzega się w życiu pospolitem. Ktoś staje 
przed właścicielem dóbr ziemskich i szuka u niego służby na 
zarządcę. Pan pogląda nań z początku dumnie. Ale wnet poznaje, 
iż człowiek ten zna się na gospodarstwie lepiej od niego, a po
mnożyć mu może dochody swym rozumem. I staje się dlań grze
czniejszy. Układa się z nim wreszcie, jak równy z równym, 
jak une puissance avec une autre puissance. — Idziesz do 
sklepu i kupujesz coś. Okaż tylko kupcowi, że znasz się 
dobrze i na tym przedmiocie i na handlu, a nie weźmie od 
ciebie sto procentu, jak od wszystkich innych. Wstydzić się 
będzie, odzierać znawcę, który podoła postępowanie jego oce
nić i kredytowi jego u publiczności szkodzić. Słowem i tutaj 
oświata władza.

Kto ma w ręku nauczycielstwo i wychowuje młodzież, 
jest panem przyszłości, która wnet przeobraża się w teraźniej
szość nową. Cóż stąd? Oświata władza.

Jeniusz występuje i naucza Stoi sam, sam zupełnie i na 
własnych siłach. Nietylko, że nikt niejest z nim, lecz tysiące 
są przeciwko niemu. Jednych przesąd, drugich próżność i mi
łość własna, innych ogląd na korzyść osobistą, innych zazdrość 
i tuż idąca za nią nienawiść, skłania do najzaciętszego boju. 
On jeden walczy z całą tą hałastrą, a stojąc jako przemożny 
Zeus na Olimpie i spuszczając ku ziemi łańcuch swój złoty, 
ściągnąć się niedaje od nikogo, sam zaś podnosi wszystek 
świat ku sobie. On jeden wart więcej, niż wojska, niż potę
żne religijne i polityczne ciała, niż spiskowe kluby. O, pój
dziecie za nim, wy pyszni, coście mu wrogami; pójdziecie za 
nim, czy chcecie, lub nie, bo władza jego z niebios!

Od dwu tysięcy lat blisko Chrystus panuje na ołtarzach 
naszych. Ścielą się przed nim Króle i Narody. Władza Jego 
równa się władzy Bożej. Czemu? Bo przyniósł światu oświatę, 
zbawiającą świat.

Co Grecya stara? To Platony, Demosteny, Arystydy,
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wielcy i świetni mężowie, co pozyskać umieli nieśmiertelność.
0  innych Grekach, których pokolenia tak następowały po so
bie i nikły, jak liście drzew, rozwijające się co wiosna a spa
dające żółtą srężogą co jesień, acz było ich miliony, nikt nie 
wie ani z imienia. Gdy masz jeniusz, cnotę i zasługę, będzie
Chwała, będzie i władza!

Oświata realna daje władzę nad duchem, amoralna wła
dzę nad ludźmi. Ostatnia wiedzie do berła, choćby się go
1 przyjąć nie chciało.

*
*  *

Dawszy to ogólne władzy pojęcie, rostacza się rzecz dalej. 
Oświata sama jest wprawdzie władzą, ale dopiero in po- 

tentia. Ażeby stała się władzą in actu, władzą rzeczywistą, 
potrzebuje wyjawić się we świecie i działać. T} lko pi wykład 
dobry i zasługa nadają nam moc nad drugimi; tylko czyn
wiedzie do władzy.

Trzy są w istocie ludzkiej krynice wszech wielkości: gło
wa, serce i ręka, lub myśl, uczucie i czyn. Trudno jednemu 
odznaczyć się i celować we wszystkich trzech tych Chwały 
dzielnicach. Stąd ma się z osobna ludzi głowy, ludzi serca 
i ludzi ręki. Rzecz się tu rozkłada, lecz złożyć się znowu 
w jedno powinna, i złożyć się może w każdym, kto stara się 
o to. Chrystus, on Reał wiarowy, był zarazem mysią, uczu
ciem i czynem najwyższego rzędu. Podobny doń musi być 
tedy Ideał etyczny, który dał mu początek i wewnątrz iściznę.

Myśl jest początek, a czyn koniec wszystkiego. Myśl 
przedniejsza od uczynku teoretycznie, a uczynek wart więcej 
od myśli praktycznie. Uczucie zaś stoi tu w środku i ogrze
wa myśl, ażeby stać się mogła czynem. Ono macierzyński 
żywot, w którym słowo staje się ciałem, a oświata władzą.

Nie dość tedy, żeś ukształcił głowę i masz już oświatę 
istną. Miej także serce i ukochaj tę oświatę! Nie dość na 
samćj wiedzy i na przekonaniu, ani tćż na cichej, gorącej,
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i świętej miłości prawdy. Staraj się o uczynki! Sam Bóg 
odtąd tylko jest Bogiem, odkąd uczynił świat. Czyn, to wcie
lenie myśli i uczucia. On głowy i serca dyadem. W jednym 
uczynku zacnym, by też i bardzo drobnym, tkwi więcej religii, 
moralności i patryotyzmu, niż we wszystkich bibliotekach na
szych. Tylko przezeń oświata przeobraża się we władzę.

Wielką potęgą jest uczucie, większą bez miary od myśli. 
Lecz stoi na myśli, a źródłem mądrości i wiedzy niejest, 
Zawisło od światłości głowy, a samo, to ciemnica serca Kto od
wołuje się doń, jako potęgi i instancyi najwyższej, źle czyni. 
Jest ono wtedy Zamek dla głupoty, do którego chroni się tyle 
rodaków, a stąd sądzić chcą o filozofii i teologii zgoła kobiety. 
Jeżeli uczucie mądrości źródło, to wszelaka niewiasta urodzona 
Minerwa. — I uczynek sam. t. j. uczynek bez myśli by też 
owiewało go najgorętsze uczucie, bywa ślepy, lub głupi, a nie
kiedy i zły. Bez myśli uczucie i czyn czcze igry dziatek; 
z myślą zaś potęgi mężów. Myśl, uczucie i czyn są zawsze 
razem w człowieku etycznego Ideału. Inaczej niebyłby on
Bożym obrazem.

Jeszcze nie koniec. Oświata władzą brzemienna, jeżeli 
pragnie władzę porodzić, stać się ma dobrym czynem, lub 
Cnotą. Cnota, to już albowiem władza wewnętrzna, od Boga 
pochodząca.

Dobra jest już bierna cnota. Świat będzie cię czcił, gdy 
niedopuścisz się nic złego. Przykazania też Boże zakazują 
Złego w tej formie: „Nie kradnij, nie zabijaj, niemów fałszy
wego świadectwa; — nieczyń tego drugiemu, czego niechcesz, 
ażeby on tobie czynił! — Ale są i przykazania, wskazujące 
nam cnotę czynną, np. Kochaj Boga nadewszystko, a Bliźniego
jak siebie samego!“

Już cnota bierna, mówię, jest dobra. Lecz ona wystarcza 
tylko dla człowieka pospolitego. Człowiek zaś przedniejszy, 
a poglądający na etyczny Ideał, starać się powinien o cnotę 
czynną. Niezaniedbuj więc żadnej sposobności, jaka się na
wija, do uczynienia czegoś dobrego! Tutaj dasz wsparcie; tam



—  174  —

cierpiącemu łzy obetrzesz; indzie zrobisz przysługę; wskażesz 
drogę prawą i zachęcisz do trzymania się na niej statecznego, 
i t. p. Bóg nastręcza nam okoliczności i daje nagody do 
dzieł dobrych, a patrzy na nas, czyli się do nich garniemy. 
Jeżeli to czynimy, odsłaniamy Mu wewnętrzną naszę war
tość i robimy się godni, ażeby wybrał nas na naczynia 
swoje, pchnął do czynów wielkich i podniósł wysoko. Na czy
nach dobrych zaprawiaj się do czynów wielkich! Oto do Bo- 
żo-obrazowości i Łaski Bożej droga. Korzystaj więc ze spo
sobności każdej! Ona może nie wróci więcej, a żywot nasz 
i czas do zasługi tak krótki. Im więcej dobrego dokonałeś, 
tern dłużej żyłeś, byś też i umarł za młodu. Im więcej czy
nów dobrych, tern wiecej nieśmiertelności.

Strzeż się ostateczności! W nich zawsze potworność. 
Miara jest w Bożych, niechaj więc będzie w twoich dziełach! 
Gubiąc ją, staniesz się łacno której z band piekielnych mło
tem, lub co gorsza jednym z ich hersztów. Wtedyś obraz, 
nie Boga, ale zrokoszowanego przeciw Bogu Szatana.

Cnota, przynosząca władzę, twardym jest trudem, a stra
szliwą z rzeczami i okolicznościami, ludźmi i z sobą samym 
walką. Poddać się trzeba tej konieczności, bo ona wolność 
prawdziwa i Bożo-obrazowość. Droga do niebios przez głogi 
i ciernie.

Trudne jest Dobre i kosztuje nas wiele, a łacno przycho
dzi Złe. Gdy żądasz np. wesprzeć bliźniego, musisz oszczędzić 
na sobie, zgoła na gębie własnej, co przykro. Nikt nie jest 
za bogaty, nikt niema za wiele. Im większe dochody, tem 
wieksze powinności i wydatki. Społeczeństwo od wieków i raz 
na zawsze tak usposobione. Nie wesprzesz tedy bliźniego, 
jeżeli nie ujmiesz sobie i nie ucierpisz przez to czego. — Gdy 
znowu uczynić chcesz komu przysługę, musisz chodzić, tru
dzić się, pracować, trapić siebie i przyjaciół, co niemiło. — 
Gdy ugasić chcesz pożar, potrzeba ci rzucić się w ogień; gdy 
chcesz ratować tonącego, zniewolon jesteś poświęcić ubiór 
i skoczyć w wodę. Niejedynie trud, ale i niebezpieczeństwo
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dla życia napotyka się na drodze cnoty. Tutaj same poświę
cenia, to majątku, to pracy, to czasu, to zdrowia, to życia. 
Lecz tylko ofiary ciągłe i wielkie wiodą do czci powszechnej, 
do wielkości i władzy. Ustaje w nich miłość własna, a po
czyna się miłość Bliźniego, Narodu, Ludzkości i Boga. O, twar
dy, ostu pełen gościniec, ale przy końcu jego Zasługa, Chwała, 
Władza.

Droga do Złego przyjemna, słodka i łacna. Jeść, pić, 
loskoszować, otaczać się przepychem i zbytkiem, marnotrawić 
odziedziczony majątek, bawić się, grać, tańcować i hulać, — 
któż tego nielubi, lub niepotrafi? Ale na dnie miodów tych tru
cizna. Zdrowie tu wnet szwankuje, choroba przychodzi i nęka, 
a za nią starość i śmierć przedwczesna, niesława u ludzi, żal 
i pogarda samego siebie. Upadek tu cielesny, duchowy i ’mo
ralny. Gdy pieniędzy niestanie, będzie wnet oszustwo i kra
dzież, nawet zbrodnia, a wreszcie szubienica, miecz, galery. 
Jak początek tu słodki, tak koniec gorzki. A z obrazu Boga 
zrobi się zwierz i potwór.

Są to dziś jeszcze one dwie Boginie, co stanęły niegdyś 
przed Heraklesem, a odtąd stają przed każdym młodzianem. 
Jedna wskazuje mu prace, cierpienia i śmierć, a na końcu sa- 
mym, a gdzieś daleko, chwałę; druga roskosz powabną. Idź 
za pierwszą! Ona poprowadzi cię do Bożoobrazowości i Władzy.

Nieczyń nic przez wzgląd na zysk lub stratę, nagrodę 
lub karę, ani nawet przez wzgląd na niebo lub piekło po 
śmierci. To dla Ideału etycznego jeszcze sobkostwo. Patrz, 
jak przykazuje Ci to filozoficzny moralności pierwiastek, na 
powinność! Czyń, co wskazuje ci sumienie, Bóg, uczucie Bożo
obrazowości własnej! To zbawi i ciebie i Innych, a upewni ci 
władzę. — Niebądź próżny, jako duch artysty, i nie szukaj 
oklasku tłumów! Działaj w ukryciu i w cichości, a dobre 
uczynki osłaniaj tajemnicy płaszczem! Ręka lewa niech nie- 
wie, co uczyniła prawa. Niechaj pochwali Cię Bóg i przeświad
czenie twoje! Próżność, chełpliwość, parada z dobrego uczynku 
odejmują i osobie i dziełu wiele wartości, skądinąd rzetelnćj.



Jako wódz przed bitwą, tak ty przed dobrym uczynkiem milcz, 
albowiem najdą się tacy, co stawić ci mogą niepokonane prze
szkody i dzieło twoje będzie albo spaczone, albo przed naro
dzinami umarłe.

Pomnij, iż stanąwszy wreszcie na pewnej wysokości du
chowej i moralnej, otrzymujesz od Boga, który takich ludzi 
potrzebuje, jakieś posłannictwo! Poznaj więc je bliżej i staraj 
się go dopełnić sumiennie! Idź wtedy śmiało, nieodstraszaj 
się niczem, walcz z przeciwnościami i z ludźmi! Bóg, który 
jest z tobą, dopomoże ci w końcu. On tak nastroi okoliczno
ści, iż wszystko sprzyjać ci pocznie. Zwyciężysz, byłeś wy
trwał. O, jeden człowiek wielki, jeden Boży obraz, jeden 
Chrystus, przerobi naród wszystek i popchnie go na lepsze 
to ry ! — Niedbaj o to, iż niewidzisz zaraz owoców z usiło
wań twoich! Siej tylko Dobre, a siej pilnie! Nastąpi żniwo 
nieomylnie, by też dopiero po śmierci twojej.

Staraj się, nie o zewnętrzną, ale o wewnętrzną powagę, 
krzepkość i energią! Człowiek energii zewnętrznej dobry jest 
na podkomendnego oficera. On burczy, klnie i przeraża pro
stych żołnierzy, ale sam posłuszny jest niekiedy babie. — Zaś 
człowiek energii wewnętrznćj jest milczący, cichy, słodki i spo
kojny, często ustępuje głupim junakom, jak psu wściekłemu, — 
kłótni unika, nie walczy ani językiem, ani potężnemi wąsami. 
Ale, gdy przyjdzie chwila grozy, a zuchy pospolite uciekną 
z pola, on zakończy na krzyżu. Jak wszędy i pod wszelakim 
oględem na etyczny Ideał, tak i tutaj Chrystus wzór.

Boży obraz ma być tak niepodległy na ziemi, jako Bóg 
w niebie. Samodzielne położenie i stanowisko będzie ci dro
gim żywota celem. Dlań poświęcisz wysokie dostojności i do
chody. Przeniesiesz biedę niepodległą od bogactwa w zawi
słości od kogo. Chciawszy działać dobrze i po bosku, po
trzeba przedewszystkiem mieć wolę wolną. — Jeżeli zaś los 
przeznaczył ci zależność od kogo innego, co nieszczęście nie 
lada; zważaj na następującą przestrogę! Władza nie jest 
ślepa. To światłość z niebios. Zaczem i posłuszeństwo nie-



'powinno być ślepe. Gdy roskazują ci coś haniebnego, porzu
cisz urząd, lub służbę. W takim razie posłuszeństwo grzech. 
Lepsza zostać przy Bogu, niźłi przy niecnym Panu. Chrystus 
był tak niepodległy, że niemiał nawet mieszkania. Nie słu
żąc nikomu, służyć mógł niebieskiemu Ojcu i Ludzkości tern 
pewniej.

*
*  *

Władzy nieszukaj! Ona oświaty, cnoty i zasługi, lub Bo- 
żoobrazowości następstwo; sama więc szukać cię powinna. 
I szukać Cię będzie, jeżeliś tylko Bożym obrazem. I  przyj
dzie do ciebie i błagać Cię pocznie, ażebyś ją przyjął. Ona 
potrzebuje łudzi tęgich.

Gdy władzę uważasz, jak czynią to nasi politycy w Pa
ryżu, za coś najprzedniejszego, za cel celów, i godzisz do niej 
wszystkiemi siłami, przystąpi do Ciebie szatan. Dopuścisz się 
kłamu, obłudy, nieprawości, zdrad i zbrodni. I runiesz w dół 
do gminu, byś też stał już bardzo wysoko. Jeżeli żebrzesz 
u władzy, by zatrzymała się u ciebie, otrzymasz od niej ucią
żliwe warunki i spodlisz się rychło. Czy Chrystus szukał 
władzy? I ze strony tej świeci zeń Ideał etyczny.

Zaprawdę powiadam wam, że ludzie, co widzą w władzy 
cel, a w świecie i cnocie li środki do celu, — co lekceważą 
istną zasługę, a używają wszech sztuczek i sposobików, by 
podrość w mocy; — co sądzą, że król, minister, urząd wy
soki, coś zewnętrznego, a nie własna wewnętrzna dzielność nada 
im władzę, — co ruszają ramionami zgoła w teatrze, gdy wy
stępuje na widnią moralny charakter, — są bardzo nędzni i ma
luczcy. Wielkość niegoni za władzą, bo posiada ją w sobie. 
Władza czyni najwidomiej człowieka Bogiem ziemskim. Lecz 
właśnie dla tego najniebezpieczniejsza dla istoty słabej. Je
dynie półbóg podniesie glób Atlasa, a choćby też li maczugę 
Heraklesa.

Ideał etyczny nieżyje dla władzy. On ją ma tak, jak
Panteon. Tom III. — W. 19
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słońce ma światło i ciepło; on ją ma, i to prawdziwą, Bożą, 
by też był bez urzędu i mieszkał gdzie na zaścianku. Wolter 
więcej miał władzy od wszystkich królów czasu swojego, a wła
dza Platona dotąd tak wielka. Oświata, to władza. Czem 
tedy rzecz się zaczęło, tern zakończa się ją tutaj.

%
*  *

C) B O G A C T W O .

Bogactwo występuje jako trzecia świata tego potęga. Bez 
miary niższe jest od władzcy, a jeszcze niższe od oświaty; 
wszelakoż u tłumów uchodzi za dobro najprzedniejsze. Że 
oświata przydać się może ku czemu, o tem moc ludzi nic nie- 
wie. Są także obojętni dla władzy, którzy n. p, powtarzają za 
Horacyuszem: „Beatus Ule, qui procul negotiis!il Ale pieniądze 
to rzecz tak ogólnie ceniona, tak niezbędna, tak pożyteczna! 
Czyż niemożna kupić wszystkiego, co tylko się zobaczy, zgoła 
krwi świętych pańskich? Widzi to z łatwością nawet niedo
łęga duchowy. Stąd za oświatą goni niewielu, za władzą mnó
stwo, a za majątkiem każdy. Złoto, drugie, podziemne słońce 
ludzkie.

Przychodzi tu na pamięć mimowolnie jedna z indyjskich 
klechd: „Bogacz zagaduje mędrca: Czemu, wy Mądrzy, szu
kacie tak częstko progów Bogatego, a tenże nigdy do was 
niezawita? Mędrzec odrzekł: Bo mądrzy znają się na wysokiej 
cenie bogactwa, a bogacz niezna się wcale na mądrości.“
Ale za to Bogaci znają się na władzy i całują klamki u Króla 
i Ministra, a pochlebiają arystokracyi rodu

Bogactwo stoi w oczach etycznego Ideału tak nisko, że 
Chrystus nigdy go niezapragnął, a polecał uczuciom, ażeby się 
go wyrzekali. „Rzućcie majątek i dom, a idźcie za mną!“ 
Bogactwo samo jest też bez moralnej, zaczem i bez istnej war
tości. Ono ani dobre, ani złe, gdy ocenia się je z etycznej 
strony. Rzecz to atoli wielce czcigodna i dobro niepospolite,



jeżeli się je uważa za proste oświaty i władzy następstwo, ża 
owoc cnoty i zasługi. Oto mąż, który znamienite służby oddał 
Ojczyźnie. Złamał moc Saracenów, wyzwolił Europę od Isla- 
mizmu. Wypędził z Kraju plądrujących Mongołów, pobił ich 
i odebrał im kilka tysięcy brańców. W sławił się piórem, nau
czycielstwem, sejmową pracą. I naród wdzięczny ofiaruje mu 
kaw ał ziemi w dziedzictwo na wieczne czasy, albo starostwo 
na dożywocie, na pokoleń siedm. Tak czyniła długo Polska. 
Piękna tu  zasługa, —  piękna i nagroda. Cześć niepospolita 
dobra takowe i zarobić i przyjąć. Tylko tak  nabyty m ają
tek przynosi zaszczyt. —  Inne rodzaje zbogacenia się trącą 
już przemyślnością niską i samolubstwem, a lubo mogą być 
jeszcze prawe i uczciwe, nie dają świadectwa górniejszej du 
szy i Bożo-obrazowości człowieka.

Celem każdego najrzetelniejszym jest, stać się tem in actu, 
na co uczynił go Bóg in potentia, t. j. wydobyć z siebie je- 
niusz, talent i zdolność, służyć niemi narodowi i okazać Bożo- 
obrazowość własną. Już oświata, biorąc rzecz ściśle, niemoże 
być uważana za taki cel. Ona tylko najpotężniejszy doń śro
dek. A i bez niej żyją uczciwie tysiące ludzi prawych. W szak 
można być zacnym i czcigodnym, choć nienależy się do Oświe
conych. Atoli nierobi się wyrzutów temu, kto odda się oświe- 
cie, poświęci jej żywot cały i zrobi sobie ją  celem. Oświata 
bowiem, acz nie cel, lecz tylko środek dla etycznego Ideału, 
jest dobro najbardziej niebieskie i sprawa Ducha świętego. 
W skazuje i człowiekowi pojedyńczemu i narodom posłanni
ctwo, a sposobi najwyborniej do służby dla Ogółu. Stąd nie- 
plami ona swych kapłanów, nawet gdy gwoli niej uronili wła
ściwy życia cel. — Ale już władzy niegodzi się wynosić do 
znaczenia celu. Kto za nią goni i wypatruje w niej dobro naj
wyższe, jest albo za miałki, że niepojmuje ani wyższości oświaty 
od władzy, ani prawdziwych życia przeznaczeń, albo sobek 
i człowiek pyszny. Widzi potęgę władzy, a nie widzi potęgi 
oświaty, na której władza stoi. Czemu? Bo tam ta bardziej 
ziemska, ta  zaś bardziej niebiańska. Cóż stąd? Oto, że wię-

12*
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cćj w nim zwierza, niż Archanioła. —  Jeżeli zaś bogactwo 
stało się komu celem i ostatecznym żywota kresem, o, biada 
mu, biada! Cnota, zasługa związane są nierozdzielnie z jaźnią 
nieśmiertelną. Zabiera się je z sobą na tam ten świat. Staje 
się z niemi i przed Bogiem w niebie i przed trybunałem hi- 
storyi na ziemi. Inna zupełnie z majątkiem. On podła ma- 
terya. Nie weźmie się go z sobą na wieczności łono. Przej
dzie z rąk  posiadacza swego w ręce inne i zostanie tu  na pa
dole. Żyć dla szkatuły, patrzeć na złoto i układać je w stosy, 
a strzedz go pilnie, jak  Lelek zakopanego skarbu; to duch 
niski Pliwnika, Gnoma, Salamandra, ale nie duch Bożego 
obrazu, nie duch Chrystusa. Jeżeli zaś łakniesz bogactwa dla 
użycia i uciechy, toś bydlę, lub robak! Choć wtedy roskoszu- 
jesz w Paryżu, gardzi tobą męczennik wyniosłego ducha i tu 
łacz nasz biedny. — Rzekło się: „Nieszukaj władzy! Niech 
cię szuka!;‘ Teraz zawołać trzeba: „Nie goń źa majątkiem, 
za podłym kruszcem ! Niechaj sam przyjdzie do Ciebie! A, gdy 
nie, mniejsza o tę mamonę! Obejdziesz się bez niej, jak  uczy
nił to Chrystus. Do fortuny umizgać się nie będziesz; niech 
ona raczej umizga się do ciebie!“ — Człowiek, co żyje dla 
pieniędzy, staje się wnet dla Bliźniego nieczuły i twardy. 
Będzie wyzyskiwał, oszukiwał, łupił, kradł, tru ł, zabijał, byle 
pomnożyć majątek. Bogactwo rzadko jest w służbie niebios, 
a często, prawie zawsze, stanowi naczynie piekła. Ono od
dala od etycznego Ideału nas najsilniej. Jak  liczby arytm ety
czne. tak  i czerwone dusie w skarbcu przybywać mogą bez 
końca. Tu niema kresu. Porywa więc ludzi chciwych tan ta
lowe złota pragnienie. Czują się zawsze ubodzy, a  przeto 
i nieszczęśliwi; cierpią piekielne Potępieńców męki. U świata 
zaś są w lekceważeniu i pogardzie.

Środek staje się ohydny, gdy bierze się go za cel żywota; 
ale jeżeli pozostaje, czern być powinien, w art poszany. Nie- 
godzi się ciskać pod nogi chleba dla tego, że on, nie cel, lecz 
środek do życia, albowiem bezeń żyć niemożesz. Sam Chry
stus przykazuje nam prosić Boga o chleb powszedni. Również
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źlo jest, lekceważyć i tranowie pieniądz, którym daje się słu
żyć Narodowi i Bliźniemu tak potężnie. Stąd, o panicze nasi, 
hańba wam, gdy przehulacie rodzicielski, lub inny odziedzi
czony majątek. Nie dość, że nieumieliście użyć ku dobremu 
otrzymanych z Baski Bożej darów ziemi tak pożytecznych 
i ważnych! Co znaczy właściwie odziedziczyć? Wziąć dobro 
nie własne w doczesną posiadłość, nic więcćj. Dobro to nie 
twoje. Tyś go niezarobił ani zasługą, ani pracą. Ono należy 
do twych przodków, lepszych od ciebie, co zarobić je umieli. 
Tyś tylko czasowy jego dzierzyciel, którego powinnością, od
dać je z czynszem następcom. W ogóle ziemia, którą odzie
dziczyłeś, jak była przed tobą, tak będzie po tobie. Ona nie 
umrze, a ty umrzeć musisz. Jeżeli więc jest czyją własnością, 
to nie twoją, ale rodziny twojej, która także była przed tobą 
i będzie po tobie.

Jeżeli tedy już ani oświata, ani władza, to tern bardziej bo
gactwo nie jest dla Ideału etycznego cel. Dobre i czcigodne dlań 
są tylko, iż tak rzekę, jako przedłużenia ramion jego do dzia
łania i rozszerzenia mu świata jego, lub jako potężne środki 
do służenia Bliźniemu, Narodowi, Ludzkości i Bogu. Służba 
ta cel istny, zaczem i moralna powinność. Tak, nie tylko la 
noblesse, również la sagesse, la puissance et la richesse oblige! 
Przez bogactwo rosprzestrzenia się daleko jaźni nieśmiertelnej 
moc na zewnątrz, — czyni się dobrodziejstwa prywatne i pu
bliczne. — pomnaża się szczęście ogólne, — gruntuje się, o ile 
to nam podobna, Królestwo Boże na ziemi. Wszystko to dla 
Ubogiego nie moźebna, a przynajmniej bardzo trudna. Przez 
bogactwo, pozyskuje się więcej rąk i nóg, a nawet więcej 
głów dzielnych, któremi pracować można dla ogólnego dobra.
I tylko jak zacnie nabyty, tak i zacnie używany majątek 
przynosi człowiekowi cześć. Bogactwo częściej przynosi nam 
potępienie, niż zbawienie, a wartość jego zależy od wartości 
posiadającego je człowieka.

Dzisiejszy czas choruje na złotogórz, t. j. na gorącą, bez
wstydną żądzę bogactwa. Ludzie przemyślają dzień i noc



o tem, jak się zbogacić. Zadają sobie olbrzymie trudy i prace 
dla garści pieniędzy. Widzą w mieszku pełnym niebo, zba
wienie. Dążność taka, zwłaszcza powszechna, podnosi wpra
wdzie pracowitość, oszczędność, gospodarność i inne cnoty niż
szego rzędu, a z niemi przemysł i bogactwo narodowe. Je
dnakże to li z powodu, iż niema Złego, któreby na Dobie nie 
wyszło. Żywot ogólny, ku pieniędzom skierowany, to wielki 
człowieczeństwa upadek moralny i hańba wieku naszego. O, 
inne, bez miary wyższe, nie ziemskie, lecz niebieskie, — nie 
docześne, lecz wiekuiste żywot ma i mieć powinien cele!

Ukształtowały się, w skutek złotogorza tego, smutne bar
dzo społeczeńskie stany. Wyrobników krocie pracują mecha
nicznie , bezdusznie, twardo po fabrykach i rękodzielniach, 
a niepodołają zarobić na utrzymanie żony i dziatek. Żyją 
w nędzy i rozpaczy. Ludzie oświeceni i jeniusze, acz ofia
rują ziemi złoto z niebios, niepotrafią pozyskać za nie ani do
statecznej na ich wyżywienie garści miedziaków. Nauka, duch 
ukształcony wysoko, to nie pieniądz, a więc niepłacą. Tym
czasem przebiegły Żyd gra szczęśliwie na giełdzie. Nic nie- 
robi5 _  a mieszka i żyje po książęcemu, posiada la fortune 
fabuleuse. Taki majątek oburza, nietylko biednych, ale i za
cnych ludzi. Stąd, jako ze strony jednej ubóstwienie, tak 
z drugiej pogarda i nienawiść Bogatych. I potworzyły się 
nauki dzikiego Socyalizmu, bezwstydnego Kommunizmu. Ostrzą 
noże i gilotyny na gardła bogaczów. Niktby o tem ani po- 
myślił, gdyby majątków prawym nabywano sposobem.

A na co dzisiejszy świat używa bogactwa? Na zmysłową 
uciechę. Zostać milionowym panem i upewnić sobie ziemski 
raj, oto dla mnóstwa jedyny żywota kres. I widzi się fa
brykantów, kupców, przemysłowców zbogaconych, co rzucili 
w końcu zyskowne zatrudnienie swe dawne, a żyją po pała
cach z czystego dochodu od majątku, otoczeni miłośnicami, 
co doba innemi. Kapią tu stropy, kapią ściany od złota i zby
tku. Bankier książę dzierży się pod boki i daje smaczne obja- 
dy, na które zaprasza rad sztukmistrzów, uczonych i ludzi
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władzy, mianowicie zaś wysoką szlachtę. Lecz dziwi się w ku
pieckiej swej duszy, że, pomimo bogactw tak  jawnych i wiel
kich, a szczodrze używanych, świat go lekceważy; że poeta, 
malarz, gędźbiarz, lub zgoła żołnierz sławny, więcej jest odeń 
ceniony. Możnaby się go zapytać: „Jakież zasługi twoje, ty 
złoty nędzarzu? Czyliś był przy zdobywaniu jakiejś twierdzy, 
lub pod Solferino? Co zrobiłeś dla Ojczyzny i Ludzkości? Długo 
jadłeś li cebulę i wędziłeś grosze, brałeś sto i więcej procentu, 
odzierałeś wszystkich, co popadli w twe ręce, byłeś twardy 
dla dłużników, nigdy serca niemiałeś, a dzisiaj używasz! Czy 
byłeś kiedy, lub jesteś coś więcej, jak  dwunożny zwierz? i ty żą
dać śmiesz szacunku, uwielbienia! Za co? O, przejrzyj i ucz 
się wartości człowieka!“ — Ale, nie sam kupiecki, także szla
checki duch często dziś w upodleniu. Chodzi mu często, nie 
o chwałę, ale o urzędy i ordery, o ziemskie cacko.

Czy wszyscy Bogaci mają być lekceważeni, jako zbyt da
lecy od etycznego ideału i od Chrystusa? O, nie! Lekceważ 
kupca, bankiera, co w pieniądzach utopił duszę, lub pana wiel
kiego, co zbytkuje i szumi, a dla Ojczyzny niema ani szeląga! 
Ale są także majątki czcigodne. Bogactwo od narodu w na
grodę zasług komuś dane, to, jako się już rzekło, rzecz chwa
lebna. Nawet odziedziczenie takiego bogactwa po przodkach 
nie jest bez zaszczytu, bo zawsze tu na dnie zasługa. Lecz 
niedość! W szelaki człowiek powinien zarabiać na kawałek 
chleba, a utrzymać z pracy siebie i rodzinę. Każdy powinien 
także coś z dochodu swego oszczędzić, ażeby miał coś przecie 
na przypadek choroby i nieszczęścia, a wreszcie na starość. 
Kto długą pracą i oszczędnością dorobił się poczciwie m ajątku 
a tym sposobem upewnił sobie wewnętrzną niepodległość, na
wet od własnej pracy, — kto nieszukał mienia, jako celu, 
lecz zważał na nie, jako na konieczny środek do życia; — 
ten czcigodny, acz bardzo pospolity człowiek. On czcigodny 
człowiek, ale nie etyczny Ideał.

Gardź bogactwem, jak  Chrystus, jeżeli posłannictwo twe 
wysokie i masz ku niemu siłę z niebios! Jeżeli zaś zadanie



nie wielkie, bacz i na majątek, ażebyś mógł tern silniej dobru 
ogólnemu służyć!

*  ■*

Oto dzisiejsze pojęcia Oświaty, Władzy i Bogactwa, jako 
światowych potęg, potrzebnych wszystkim, a więc i etycznemu 
Ideałowi. On sam potrafi użyć ich najgodniej i po bożo-czło- 
wieczemu, a wyczynić na nich niebiańską swą wartość.

Za średnich wieków, jako się to już przy Socyalistyce 
namieniło, cale inaczćj ceniono i stawiano trzy te dobra świa
towe. Prawda, że i wtedy widziano w nich, nie cele, lecz 
środki; ale poglądano na nie z innego stanowiska. Prawiono 
ogólnie: „Priusąuam ditari, philosopliariś‘ Człowiek oświecony, 
lecz biedny, mówiono, musi iśdź albo na zakonnika i służyć 
duchowieństwu, albo też stać się pachołkiem u jakiego wiel
kiego pana. W obu razach umiejętność, która powinna być 
niepodległa, jeżeli służyć ma rzeczywiście człowieczeństwu, 
utraca na godności i chybia swojego celu. Biedy hołysza stają 
się jćj zakałem i niedolą. — Człowiek oświecony zna więcej, 
niż in n i; ma tedy i więcej potrzeb wyższych, które są koszto
wne. On wzdycha za jedwabnemi pańskich komnat ścianami 
i malowidłami Rafaela, a żyć musi w mansardzie brudnej, li
chej i zimnej. Potrzebuje pokarmu wyszukańszego, bo pra
cując wiele głową, nadwerężył zdrowia; a tu kapusta i chleb 
razowy! Pojmując wszystko głębiej i zacniej, widzi w kobiecie, 
mianowicie zaś własnej żonie i córce, Boginią; — ona zaś 
chodzi w łachmanach i boso! Gniewa się więc na ludzi, na 
społeczeństwo, na świat cały, a nawet, jak dziś Prudon, na 
Boga, i popada łacno w burzące teorye. I tak z człowieka, 
który mógłby działać bardzo pożytecznie, robi się niebezpie
czny Krajowi wichrzyciel. — Wiara była ogólna, że przody 
starać się przynależało o majątek, a dopiero później o naukę, 
która kosztuje wiele pieniędzy i czasu, a wymagając, ażeby 
oddać się jej całkowicie, niedopuszcza właściwego zarobku na
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kawałek chleba; —  która chce swobodnego ducha, a usycha 
śród zwyczajnych trosk i kłopotów. —  Są to prawdy, którym 
i dzisiaj zaprzeczyć trudno.

Była tu  także zasada: Post fortunam et scientiam magi- 
stratus atque honores. Kto bogaty i ma już żyć z czego, niech 
odda się nauce i kształci ducha! A kto już i bogaty i oświe
cony, niech służy krajowi! ale służyć mu darmo, albowiem to 
„honor." Stąd bezpłatne urzędowania. —  Takie przekonania, 
acz bardzo naturalne i ugruntowane, sprawiły, iż władza prze
szła w ręce Bogatych, —  a że tylko szlachta była bogata,— 
w ręce szlachty. I ona sama jedna miała moc, wszech zna
czenie. Urzędowania stały się nawet w pewnych rodach dzie
dziczne. Zgoła wojskowa służba była bezpłatna; zajmował 
się nią stan rycerski, t, j. również szlachta.

Niepodobało się to duchowi nowszych czasów. W imię 
godności ludzkiej wołano: „Każdy ma jednakie prawo do 
oświaty, władzy i bogactwa.“ I zaprowadzono szkoły tanie, 
nawet bezpłatne. Tysiące młodych hołyszów nabyło nauk 
i zacelowało w nich zdolnością. To prześliczna. Naród na 
ogólnem świetle zyskuje i więcej ma synów, służyć mu umie
jących. Ale, co dalej robić? Doktor obojga prawa, magister 
filologii, niechciał wracać do ojcowskiej chaty kmiecej, do wo
łów i pługa, ani też iśdź do fabryki po lichy zarobek. W y
magano więc płatnych urzędów. Z wojskową służbą to samo. 
Biedak ukształcony niechciał być szeregowcem u panicza ja 
kiego po starem u, lecz oficerem, hetmanem, jak  panicz sam. 
Potrzeba więc było, dać mu stopień i — żołd. — Pomimo to, 
lepsze stany dzisiejsze. Oświata, nie drugie, lecz pierwsze 
u nas zajmuje miejsce. I  sprawiedliwa, bo ona krynica wła
dzy i bogactwa, a sama tak czysta!

Jaki wypadek ostateczny z całego tego poszukiwania? 
Ideał etyczny starać się ma o oświatę, a nawet o władzę i bo
gactwo, ażeby za pomocą ich wyczynić mógł Bożo-obrazowość 
własną i podniósł Bozo-obrazowość ogólną; — ażeby podołał 
tem dzielniej służyć Ojczyźnie i Ludzkości, a przez nie Bogu.



Ale on sam od dóbr tych niezależny. Wszakże bez oświaty 
wielkiej, mianowicie zaś bez władzy i bogactwa, można byc 
jeszcze, jak dowodzą tego Święci Pańscy, obrazem i P0^  
stwem Boga, a niebo przyobiecane zostaje n.ewmnym dziatkom 
i poczciwym prostaczkom.

A czemu ani nawet niespomniało się nigdzie dotąd na 
polach tych o kobiecie? Ona różna jest od mężczyzny i cia
łem i dusza, ale nie różni się odeń jaźnią, lub moralną swą 
nieśmiertelną i tameczną istotą. Człowiek z niebios, ukazuje 
się bezpłciowy.Skąd kobieta zdolna jest wszech wielkości
moralnói i Bożo-obrazowości całej, jak mężczyzna, a Ideał 
“ yczny wystawień został, nie jedynie dla nas mężczyzn, ale 
i dla niej. Niebyło też nigdy innej moralności dla męzczyz , 
a innej dla niewiast. Rzecz ta przeto skończona.

CXXX.

Ideał etyczny na trzech biedy światowej pocztach.

Podług głosu pospolitego, trzy są biedy światowe naj
okropniejsze: Praca, Cierpienie Zas dla człowieka,
w którego duszy słoneczni się Ideał etyczny, trzy te biedy 
ukazują sie jako trzy zbawienia najprzedniejsze zaiazem. 
dopiero dzika

i bogactwa, z a  pomocą których, jako juz zna się ety y 
Ideał wyczynia s w ą  wartość. Są to więc w gruncie 
do pozyskania trzech powyżćj rozwmionjch, 
zowości wiodących środków. Środki do srodkon, me cel. R . 
nibv już nader podrzędna, a przeciez nader ważna. Cz 
się w niej nawet podrost do potęgi wyższćj i podlot ku niebu.
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Oświata, W ładza i Bogactwo idą bowiem do Boźo-obrazowości, 
a Praca, Cierpienie i Śmierć do Boga.

Praca , to rodzica mądrości, zdrowia i szczęścia. Kto 
rano w staje, temu Pan Bóg daje. Jak  godne są zazdrości 
spokój duszy i zadowolenie Pracowitych! W  sercu ich bło
gość, na twarzy wesele. — Cierpienie znowu uszlachetnia, nie 
tylko duszę i serce, lecz zgoła wyraz oblicza. Patrz, jak  
niebiańsko promiennie wyglądają chorzy. — Śmierć wreszcie 
jest wyzwolicielka wewnętrznego w nas człowieka i gościa 
z niebios od utrapień tego świata, kolebka wiekuistego żywota, 
brama do przybytków tamtego świata, odrodziny i zmartwych
wstanie ducha meśmiertelnego, córy Bożej, jaźni.

Bóg znał, czego człowiekowi najbardziej było potrzeba, 
i zesłał mu trzy te istoty niebiańskie. Są one cierpkie i twarde, 
lecz sprawują kastalskie zdroje wszech wielkości naszej. Owo
cem ich zbożenie.

Grecy czuli głęboko niepospolitą trzech tych bied war
tość, i widzieli w nich trzy dobroczynne bóstwa: Filoponos 
miłośnik Pracy, z okiem spokoju i wewnętrznego wesela, 
a z rumianym licem, — Hipomonikos, zbawiający ludzi Cier
pieniem , z okiem i twarzą Heby, — tudzież Tanatos, unie
śmiertelniający nas śmiercią, brat Hipnofora, Boga snu; — 
trzy te bóstwa, będące pracy, cierpienia i śmierci apoteozą, 
przesiadują w najbardziej błogim bugaju śród Elizu. W słu
żbie ich Parki, — Herakles, Bóg-człowiek, lub etyczny Ideał 
grecki najprzedniejszy, ukazuje się również piękną pracy, cier
pienia i śmierci apoteozą, — a któż nie przypomni tu sobie 
onej m atki Greczynki, starej, chorej i biednej, która od dwu 
synów, zaprzężonych do wozu, powieziona do Delf, na wielką 
uroczystość, błagała gorąco, by nagrodził dobre jej dzieci tern, 
co uznaje sam za najwyższe Śmiertelnych szczęście. Bóg wy
słuchał modlitwy. Gdy skończyło się nabożeństwo, obaj sy
nowie byli bez duszy. W  oczach Apollina przeto śmierć naj
przedniejsza łaska Bogów dla ludzi, — I bohaterów żywot
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i sławnych pieni greckich treść, to zawsze: praca, cierpienie 
i śmierć.

I  na dnie Chrześciaństwa najdują się podobne wyobrażenia. 
Chrystus, to niebiański wyobraźnik pracy, cierpienia i śmierci, 
które upewniły Mu zmartwychwstanie i ołtarze. Jeżeli nie 
tyle do żywota Jego wchodzi praca, ile cierpienie i śmierć, 
to li dla tego, że owoce pracy są, jeszcze zbyt ziemskie, a On 
całkowicie niebieski. Wszakże On, acz oświata i władza 
w Nim najgórniejszego rzędu, nieprzedstawia wcale na sobie 
bogactwa, właśnie dla tego, że to już w przymierzeniu doń za 
niskie. — Ileż jest Świętych Pańskich, co odznaczyli się za 
żywota pracą, i cierpieniem ! a śmierć przedstawiona nam zo
staje w promiennicy niebios na długiem rzędzie męczenników.

Ale przeświadczenie hebrajskie, którego tłumaczem Staiy 
Zakon, różni się pod tym względem od wyobrażeń helleńskich 
i chrześciańskich. Podług niego, pierwiastkowy ród ludzki, gdy 
już w raju odpadł od Boga, wskazań był odeń na pracę, cierpie
nie i śmierć. Pan rzekł do A dam a: „Przeklęta jest ziemia 
gwoli tobie. W pracy z niej pożywać będziesz wszystkie dni 
żywota.“ Zaś rzekł do E w y: „Obficie rozmnożę boleści twoje.11 
Wreszcie rzek ł: „W pocie oblicza będziecie pożywali chleba, 
aż powrócicie do ziemi, z której powstaliście. Boście pioch 
i w proch się obrócicie.“

Ród ludzki też od Boga, który jest Prawdą i W iedzą 
lub światłością, odpadły, a masłokiem Złego, lub Kłamu i Cie
mnoty, upojony, począł uglądać w pracy, cierpieniu i śmieici 
karę za Adamowy grzech, a znienawidził je dość ogólnie.

Praca jest, zaiste, przykra. Bolą od niej kości. W i
działa się być za tern, nie Dobre, ale Złe. I prawiono: „Pró
żniactwo niebo, a praca piekło na ziemi.’1 — Cierpienie znowu, 
to coś jeszcze gorszego od pracy. Któżby w niem mógł sma
kować? A więc prawiono: „Roskosz niebo, a cierpienie pie
k ło / 1   Śmierć wreszcie to okropność nad okropności, zgroza
nad zgrozy. Już sama myśl o niej przejmuje obrzydliwością,



trwogą, rospaczą. To zbyt twarda kara Boża. Zaczem pra- 
wiono: „Żywot niebo, a śmierć piekło.“

Tu pierwociny charakteru Żydów. Nie lubią oni pracy. 
n  ! 1C T?rZ0mysł’ kuPiectwo i szachrajstwo. Cierpienie im 
Tęską.^ Uciekają od Chorych i Nieszczęśliwych; mało zaj

mują się ̂ ich losem, i dla tego nigdy niebyło mowy o żydo
wskich siostrach miłosierdzia, ani o szpitalach i ochronkach. — 
Smerć zaś dla Żyda, to coś najstraszliwszego pod słońcem. 
Stąd unika on morza, służby wojskowej, wszech niebezpie
czeństw. On roskochany w sobie samolub. Niepoda ręki to
nącemu. Są i tutaj, zaprawdę, Nalany Lessyngowe, lecz 
rzadko i wąjątkowo.

Miłosc próżniactwa, roskoszy i ziemskiego żywota, to upa
dek Adama w nas i stan grzechu, -  początek gminu tak 
dolnego jak górnego, źródło wszech nędzy społeczeńskiej!

Ze starym Zakonem przeszły wyobrażenia żydowskie także 
w chrzeseiański świat. Głos żydowski był i jest jeszcze głos 
pospolity. Dla rodu ludzkiego, bacząc na większość w nim 
praca, cierpienie i śmierć odrazy, a próżniactwo, roskosz i ży
wot ziemski życzenia gorącego cel.

. Inacz(y o rzeczy tej sądzi, inaczej myśli i czuje człowiek 
piastujący w sobie Ideał etyczny, — inaczej Chrześcianin 
prawy, któremu także na ideale tym niezbywa, a który 
wypisuje nad drzwiami swego mieszkania: „Memento m ort*  
Om tak prawią: „Ażali od niebieskiego Ojca, który jest Mi
łością i Dobrocią najwyższą, a którego Łaska bez granic 
i miary,  ̂ pochodzić może coś iście Złego ? N ie! Zgoła każń
Jego wyświeca się wnet jako Dobrodziejstwo i Zbawienie nai- 
wyższego rzędu. tJ

Praca, cierpienie i śmierć, na które ród ludzki po utra
cie Raju był wskazań, stały się też rychło środkami do odzy
skania Raju i drogą do Królestwa Bożego na ziemi. Są one



albowiem studnicą z niebios, z której wydobywa się oświatę, 
władzę i bogactwo, drogą do Bożo-obrazowości i Boga.

Przegląda się rzecz ninie szczegółowo:

*  *  

d) PRACA.

Nie wszystek ród ludzki, ale przynajmniej lepsza, a może 
i większa jego część, otrząchnąwszy się od wpływów grzechu 
i żydowskiego ducha, przezwyciężywszy cielesną moc bezwła
dzy i piekielny zmysłowości j a d , a przejrzawszy niebem, rzu
ciła się do pracy i ukochała ją  szczerze. A wykrzykła gło
śno: „Praca, niebo i zbawienie najrzetelniejsze na ziemi. I oto 
pierwiastkowe bory niedostępne, dzikie, przeobraziły się w roz
koszne ogrody, a bezludne pustynie w prześliczne sioła, w wiel
kie i ozdobne miasta. I na piersiach świata Bożego położył 
się świat ludzki. Rodziny pracowite, w słodkim owocu usiło
wań swoich przez mnogie pokolenia, mieszkają po pałacach, 
zamkach i dworach, tak  czarujących, tak  błogich, jakoby je 
wydobyto z Tysiąca nocy i jedna. Im E uropa, Azya, Afryka 
i Ameryka składa u stóp drogocenne płody. Dość im na 
skinieniu, ażeby rospostarły się przed nimi dary Boże całkowitej 
ziemi. I w lada mieścinie, w lada domeczku zamożniejszym 
ma się R a j , tysiąckrotnie w uciechy szczodrzejszy, niźli on, 
który ongi był postradam Adam rajski, jakże był, w przy
równaniu do nas biedny! On troglodyta, k tóry nocował 
w wydrążeniu skał, jak  dzisiaj złoczyńca, lub w ilk ! W Raju 
naszym, pracą odzyskanym, nie li skow ronki, ani li słowiki, 
lecz gędźby najwdzięczniejsze, od Bellinich, Mozartów i Mo
niuszków ułożone, —  tudzież zachwycające pienia, od K ata- 
lani, Alboni i Penko wykonywane, a Serafinów w niebie za
wstydzające, słyszeć się dają A malowidła Rafaelów i Mu- 
ryllów, wiszące po naszych ścianach, odsłaniają nam postaci, 
jakim przyglądał się niegdyś tylko w niebiosach Bóg. Zwie-
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rzęta są albo w służbie, albo w klatce u człowieka Reszta 
ich ucieka na pustynie. Żywioły same pracują nam na chleb. 
Tu w iatr, a tam woda obraca młyńskie koło i miele nam 
m ąkę, a wszędy ogień, jako nasz kucharz. Dawni Bogowie 
stają się pachołami naszemi, i walczą o przód ze zwierzętami. 
Oto Tetyda, zaprzężona do okrętów i wozów parowych, a Zeus, 
jako nasz goniec rączy po telegraficznych drutach! Wszystko 
to, nie już Raj, lecz Niebo na ziemi. A niebo to w zrasta pod 
wpływami przemysłu i sztuk pięknych. Czuje się je i w Sa
lonie i w teatrze i w świątnicach Pańskich. A umiejętności 
tak  mnogie, świetne, wysokie, i nadziemskie zbawienia! — 
Zaprawdę, gdyby Adam rajski spojrzał dziś na ziemski nasz 
świat, musiałby wykrzyknąć: „Oto Królestwo Boże\“

Praca daje nam Oświatę. Do oświaty wypracować się 
trzeb a ; inaczej ona nieprzyjdzie i niezajaśnieje myśli słońcem. 
Niespada z niebios, lecz siedzi spokojnie na wierzchołach 
piramidalnej pilności. —  Praca daje Władze. Pracowity wy
rabia się w końcu do czci ogólnej, do dostojności i wysokiego 
znaczenia. Europa jest władczynią innych części ziemskiego 
świata, bo jest oświecona, — bo jest pracowita. — Praca 
daje i rodowe i narodowe Bogactwo. Widzi się to we Francyi, 
Anglii i Niemczech. Ze wzrostem pracowitości ogólnej pod
nosi się i zamożność ogólna w olbrzymich rozmiarach. Niegdyś 
liczono grosze publiczne na sta, później na tysiące, później na 
miliony. Dziś liczyć je poczynają na miliardy i miryady. 
A za bogactwem śladuje potęga i chwała narodów.

Było niegdyś siedm cudów świata. Dziś w jednym Pa
ryżu najdzie się ich siedmkroć siedm tysięcy bez miary pię
kniejszych, większych, ciekawszych. Nauka, sztuka, przemysł 
i rzemiosło wszech narodów, jakoby w kryształowym pałacu 
W ystawy jakiej, okazują tu i wszędy najnadobniejsze tworzy
wa, a walczą z sobą o przód pod względem uprzyjemnienia 
nam żywota. Raj ten je s t, zaprawdę, jako się już rzekło 
niebo na ziemi. A on, czcigodny pracy syn. Cóżby dopiero 
było, gdyby znikli próżniacy, a wszystek ród ludzki zabrał



się tak do dzieła odkupienia, jako dziś rozumniejsza i lepsza 
jego ezęść ? I praca, niebiosa rodząca, a ciągle nowemi nie
biosami brzemienna, miałaby być karą Bożą za grzech, biedą 
ziemską najokropniejszą?

Chwalcie mi jak chcecie, starorzymskie Otium i nowo 
włoskie Dolce far niente! Gdzie one panują, tam Lazar roni, 
tam Proletariat. Ja sławię pracę, jako dobro me najprzedniejsze 
i wszystkich zbawień mych źródło. Bez niej byłby ze mnie 
dwunożny zwierz!

% *

e) CIERPIENIE.

O, bez miary więcej, niż praca, wyzwala nas z parowów 
zwierzęcości, a wiedzie nas na górny Syon zbawienia, nielubione 
i przeklinane, zgrozą przejmujące Cierpienie! Ono nieodstę
pny towarzysz pracy, która już sama w sobie ciężka, trudna, 
bolesna, a nieoobywa się nigdy bez „potu obliczać1 Cierpie
nie uzacnia nas wewnętrznie, jaźniowo, we rdzeniu naszym 
nieśmiertelnym i otwiara nam w oku cudowne okienko do 
niebios. Wiedzie nas rychło przed tron Stwórcy naszego. 
O, kto nieprzepłakał nocy całych i nie bolał niewypowiedzia
nie, ten niepoczuł nigdy w bliskości swej Boga.

Już praca sama jest cierpienie. Puchną od niej nogi 
i twardnieją ręce. Ale owoce jej błogie. Już ona uszlache
tnia, daje uczucie wartości własnej, upewnia niepodległość. 
Cierpienie zaś oczyszcza, poświęca, stali i bierzmuje w nas 
wewnętrznego człowieka z niebios, odbierając mu ziemskie 
przywary; — bożoobrazuje go w końcu, udzielając mu boskich, 
lub półboskich cnót. Przejadłeś się rip., przepiłeś, przezby- 
tkowałeś. I spotkała Cię w skutek tego choroba. Cierpisz 
mocno. Ale śród boleści tej tracisz na usposobieniu cielesnem 
% duchowem do uciechy, która jest rzeczą podłego ślimaka, a zy-
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skujesz na wstrzemięźliwości i mocy panowania nad sobą, ozna
czającej Niebianina. — Bogacz dał policzek Biednemu i po
kutuje za to w kozie. Cierpi, wstydzi się i gniewa. Ale 
przez to traci na sobkostwie i swywoli, a ucząc się uznania 
Drugich, by też i ubogich, jako sobie równych, zyskuje na 
miłości Bliźniego i na obywatelskim takcie. — Ten był du
mny i doznał straszliwego poniżenia. Cierpi więc bardzo. 
Ale przez to traci na pysze, która jest szatana przymiotem, 
a zyskuje na pokorze, będącej Aniołów ozdobą. — Ilekroć 
cierpisz, wyzuwasz się z czegoś Złego, a przyodziewasz się 
w Dobre; — uroniasz, co cię upodlało, a najdujesz, co cię 
uzacnia. Człowiek gniewliwy uczy się śród cierpienia z po
wodu tego dobroci i słodyczy, słaby mocy, skąpy szczodroty, 
twardy żalu i miłosierdzia, miękki hartu duszy, pobożny mo
dlitwy. I oto cierpienia córą wciąż jakowaś cnota!

Nie koniec jeszcze. Chłopczyna bolejący nad nierozu- 
mem własnym, zostaje młodzianem, młodzian w podobnymże 
razie mężem, mąż bohaterem, bohater Świętym, a Święty Boga 
samego druhem. I oto cierpienie prowadzi nas szczeblami cią
głego postępu po drabinie do niebios, a urabia zwolna do 
Bożoobrazowości in actu.

Serce ludzkie przechyla się rade na stronę Nieszczęśli
wych i Uciśnionych. Czując niesprawiedliwość, cierpi, a cier
piąc, woli Egipt ujarzmiony, niż zwycięzcę i kata jego Kam- 
bizesa; — woli Hannibala na wrygnaniu, niż pogromcę jego 
Scypiona. Jak ono miłuje Sokratesa, gdy tenże pije cykutę, — 
lub Galileusza w więzieniu, — lub Bolesława Śmiałego, wstę
pującego do klasztoru, — lub Jana Kazimierza, składającego, 
berło, — Napoleona na wyspie Ś. Heleny. — Nie tylko po
bożne zakonnice, ale cały lud chrześciaóski uczą się gorą
cej miłości Zbawiciela, rozważając jego mękę krzyżową. Naj
gorliwszy katolik ma współczucie dla Hussa na płomiennym 
stosie. Cierpienie tedy jest dla serca, co ogień probierczy dla 
złota. I Bogu dziękować powinniśmy za każdym razem, gdy 
przysyła nam Cierpienie.

Panteon. Tom III. — W. 13
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Ileż kobiet młodych, a w przykrem położeniu będących, 
zawdzięcza szczęście swe późniejsze cierpieniu. Kopciuszki 
stoją w opiece samego Boga i wychodzą na tern dobize. Męż
czyzna, czujący litość dla panny, już się w niej pokochał. 
Wiedzą o tern zalotnice i grają rolę, w obec młodziana, nie- 
znającego ich bliżej, istot od ojczyma, macochy, lub kogo in
nego ciężko uciśnionych.

Co przyczyna nieraz tak wielkiej, tak zdumiewającej mo- 
moralnej wysokości kobiet? Nic innego, tylko cierpienie, które 
urabia je na aniołów. Mężczyźni znają, ile kobiety cierpią 
w cichości serca. I dla tego cześć ich dla płci pięknej tak 
wielka. Gdybyś prawem, lub policyą to sprawił, iżby kobieta 
uciemiężoną od mężczyzny być niemogła; odjąłbyś i położeniu 
i duszy jej wiele niebiańskiego uroku. Byłaby Angerbodą 
normandzkiego piekła, jak większa częsc wysokich pan i bo 
giń salonu. Gdy zaś cierpi, Aniół z niej.

Królowa niebios, nie tyle jako Boga rodzica dziewica, lub 
jako Ideał panieńskości i macierzyństwa w niewieście, pozy
skuje serce męzkie w chrześciańskim świecie, ile je zdobywa, 
bolejąc pod krzyżem umęczonego Syna, lub jako Mat er dolorosa.

Cnoty nasze stalują się w ogniu i wodzie cierpienia. Cier
pisz n. p. biedę, dla tego, żeś zacny i prawy, a masz chara
kter. Wolisz przecie tę biedę, niż ofiarowane ci upodlenie, 
połączone z dostatkiem, i zwyciężasz w sobie pokusę. I oto 
z biedaka ziemskiego stajesz się Cherubinem, a do mansardy, 
równie jak do piersi twej, wstępuje niebo. Przyjdzie tam za 
nićm i ludzka cześć.

Uciechy, które kosztują wiele pieniędzy,  ̂ rozdzielonych 
pomiędzy ludzi tak nierówno, a są różnorakie i różnostopnio- 
we, rozdwajają nas, oddzielają jednych od drugich, tworzą spo- 
łeczeńskie różnice stanów i kast; boleść zaś wszystkich je
dnoczy. Czyś bogaty, lub ubogi, cierpisz jednako po utracie 
ojca, matki, jedynej, a ukochanej córki. Cierpienie zatem 
źródło równości i braterstwa, nie w niżynach zwierzęcych,
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0 które chodzi demagogom, lecz w świętym, a dostępnym nam 
Synostwa Bożego obrębie. Gdy cierpisz, siedzisz na skrzy
dłach Anioła, który unosi Cię ku niebu.

Co roskosz ? Robak dwunożny mianuje ją szczęściem, zba
wieniem, niebem. Ona zaś najstraszliwsza niedola. Prowa
dzi go bowiem z wyżyn Anioła w otchłanie grzechu, ze szczy
tów chwały w parów niesławy, lub osławy, a z wierzchołu 
bohaterstwa w groblę podłości i strachu. Nie przypadkowa 
to wcale, iż mężowie wielcy i Święci Pańscy nie hołdowali jej 
wcale. Dziecko, roskoszy oddane, niedożyje młodości; mło
dzian ją lubiący rączo zgrzybieje, a starzec znajdzie przed- 
wcześny grób. Boleść zaś, to uczucie Anioła Rafaela, poglą- 
dającego z górnych niebios na płazy i gady, w które uciechą 
przeobrazili się ludzie.

Niebędziesz wcale wielkim mężem; niepozyskasz ani my
śli, ani uczuć szczytnych, niewykonasz nic nadzwyczajnego, 
dopókiś oddany roskoszy. Czemu? Roskosz zamienia Cię we 
zwierza, jakże więc podobna ci, kusić się o rzeczy Bożoczło- 
wieczeńskie? Wielkie myśli, uczucia i czyny są czyste, są 
święte, albowiem one Ducha świętego tchnienie i dzieło. Jakże 
się tedy spodziewać ich możesz, gdyś duszę roskoszą znieczy- 
ścił i Ducha świętego z niej wydalił? Pokutuj i bolej, a cier
pienie uczynić Cię znów może Jego przybytkiem!

Bogini Tetyda kąpie synka Achyllesa w ogniu, chcąc na
dać mu nieśmiertelność. Cierpienie ten ogień. Ono wypala 
w nas Złe i odrzuca od nas zuzelice, a udziela ciału i duszy 
szlachectwa jedynie prawdziwego, którego pochodzenie niebie
skie. — O, byłoby inaczej na ziemi, gdyby wszyscy zrozumieli
1 ukochali Cierpienie!

*
*  *

f )  Ś M I E R Ć .

Teraz apologia śmierci., zaczćm dla ludzi powszednich 
coś excentrycznego bez miary, coś niesłychanego, coś szalo-

13*
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nego. Duszyczki strusie, schowajcie więc tu główki wasze
pod nielotne skrzydła! . . .

Praca, to śmierć zwierza próżniaka w nas; cierpienie 
Boże narodziny człowieka niebiańskiego w nas i chrzest jego 
z wiekuistego ognia, a śmierć tryumf tamtego świata; nad tym 
światem, istoty nad ułudą, wieczności nad doczesnością, jaźni 
nad niejaźnią, a tryumfem tym chwila naszego zbożema. I praca 
i cierpienie zabija Złe, ale śmierć, to zwycięztwo Dobrego
pełne, całkowite. . .

Jeżeli już praca i cierpienie przynoszą, tyle zbawienia;
jeżeli praca zewnętrzne, a cierpienie wewnętrzne upewnia nam 
niebo: czegóż dopiero spodziewać się niemożna od śmieici? 
Ona pracy i cierpienia bohaterski szczyt. Ona więc człowieka 
wiedzie przed Boga i daje mu niebo nieb, zbawienie zbawień, 
żywot wiekuisty. Umierając dla ziemi, rodzimy się dla nie
bios. Na prawdzie tej gruntuje się osnowa wszystkich miste- 
ryi starożytnych i dzisiejszego wolnego mularstwa. Chrystus 
także umiera, jako człowiek, ażeby zmartwychpowstał Bogiem.

Kto miłuje żywot doczesny, jako Dobro najprzedniejsze, 
a drży, myśląc o zgonie, nieróżni się wiele od bydlęcia, któ
rego cel tylko tuteczny. On niewolnik bytu ziemskiego i od
rabia dlań sromotną, ciągłą pańszczyznę. Nie dość! On nie
wolnik, padający na kolana przed każdym, co jąwszy za miecz, 
stanie przed nim i krzyknie: „Myśl i czuj, jako ja, a czyn, 
co ci każę; albo Cię ubiję!“ Często nietrzeba tu ani nawet 
groźby śmierci. Groźba głodu i nędzy, więzienia, lub tylko 
niełaski pańskiej, wystarcza. Trwoga przed śmiercią studnica 
wszech niewoli i upodlenia na ziemi. — Kto zaś nie wiele 
dba o żywot ten, tak krótki, tyle bied przynoszący, a nielęka 
się śmierci, podobien już do Boga, i cel jego, nie tutecznj. 
On wolny, jako Bóg. Ziemia mu bez ceny, a jeżeli coś warta, 
to jedynie jako znikomy środek do wyczynienia się wiekuistem 
niebem. I dla tego, upewnia sobie wnet na niej władzę Bożą 
i staje się panem. Kto gardzi śmiercią, daje świadectwo, że 
zna żywot wyższy nad śmierć i że czuje się istotą nieśmiertelną.
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On z tamtego świata, jak wcielony Bóg. Najzacniejszy z ludzi, 
a zarazem najśmielszy, lub taki, co najmniej ma strachu przed 
zgonem, zostaje stopniami rycerzem, bohaterem, męczennikiem, 
Świętym Pańskim, niebianinem, czasami także Cesarzem lub 
Królem. Sam Bóg, narodziwszy sig tutaj i chcąc zbawić świat, 
idzie na śmierć, kończy na krzyżu, a naucza na sobie, jaki 
Bożoczłowieczego żywota los i kres. O, wielka, głgboka to 
myśl chrześciańska, że Bóg umiera! Ona całkowicie etycznego 
Ideału godna. „Ne timeas mori!u Oto wszech Etyki i wiel
kości moralnej korona.

Niepowiadaj mi, że w nauce tej exaltacya, przesada! Idź 
raczej do pierwszego lepszego żołnierza, co oddał sig z powo
łania służbie wojskowej, — wejrzyj w dno i w życzenia jego 
duszy, a przekonasz sig, że on ma mniej wigcej taki, nie zaś 
inny sposób myślenia! Czy Cezar, lub Napoleon nie są tu 
dowodem? A wielcy mgżowie Grecyi i Rzymu! A ona matka 
Spartanka, co cieszyła sig, że syn jej poległ pierwszy na polu 
nieśmiertelnej chwały! Nawet barbarzyńska Skandynawia miała 
dla rycerzy, co padli śród bitwy, Walhallg. — O, dopóki drżysz 
przed gorgonią śmierci głową, nie wystrzelisz sig z gminu!

Mors perficit opus divinum et coronat vitam gloriosam. 
Gdyby Chrystus nie skończył na krzyżu, lecz był taki, jaki 
zachodzi w Koranie, tj. gdyby, jako Bóg, uwolnił sig cudem 
od śmierci, a podsunął na miejsce swe pomigdzy dwu łotrów 
łotra trzeciego; nie miałby później ołtarzy. Czy moglibyśmy 
wtedy go wielbić, jak dzisiaj ? Gdyby Sokrates nie wypił tru
cizny, nie byłby tak wielki, ani tak sławny. Gdyby Galileusz 
nie stał sig mgczennikiem, Astronomia Kopernika nieodniosłaby 
może zwycigstwa tak rączo i nierozpostarła pojgć naszych 
o wszechświecie i Stwórcy jego w nieskończoność. Co pra
wdziwie szczytnego i wielkiego, walczyć musi ze światem, który 
uświgcił maluczkość i zabobon, a skąpać sig nakoniec w drogiej 
krwi obrońców swoich. Śmierć, to tryumfalna brama do niebios 
dla wszelakich sług Pańskich. Jako Żydzi, mgcząc Chrystusa, 
tak i członkowie Inkwizyi świgtej, paląc kacerzy, niewiedzieli,
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co czynili. Oni budowali męczennikom swoim tę tryumfalną 
bramę. Kto tego nierozumie, choćby był Papieżem, lub królem, 
choćby był oświecony, wielmożny i bogaty, nie wybieży za ciasny
pospolitości zakres.

Co nawet żywot powszedni? I on walką, która kończy się 
tak często zgonem. Oto np. kupiec, co szukając li ziemskiego 
złota, puszcza się do Indyi, lub do Kalifornii. Zebrał skarby 
i wraca do Ojczyzny. W tern burza na morzu. On ginie z okię 
tern i ze skarbami. Potrzeba ważyć życie, gdy szuka się zgoła 
podłego majątku. — Tu mularz spada z rusztowania, a komi
niarz z dachu, i rozbija mózg o ziemię; tam rąbacz w lesie 
rozgniecion zostaje od walącej się sosny; indzie napada na cię 
pies wściekły, a ukąsiwszy Cię, przyprawia Cię o zgon okropny. 
Już śród zwyczajnej pracy na kawałek chleba, a nawet śród 
próżniactwa i uciechy, napotyka się śmierć. A jeżeli uniknie 
się wszech przypadku, przyjdzie choroba i wypędzi duszę 
z ciała. Śmierci się nie uchronisz. Ona Cię dogoni i zmoże 
nieomylnie. Keligia nakazuje Ci też słusznie, ażebyś zawsze 
gotów był do śmierci, która spotkać Cię może niespodzianie. 
Skoro tak stoi rzecz, to, zaprawdę, głupota jawna, bać się 
śmierci. Lepsza widzieć w niej po starohellensku dob) oczyn- 
nego Anioła.

Jeszcze raz pytam, co powszedni żywot? On, lubo nie 
zawsze kończy się niespodzianą śród przedsięwzięć naszych 
śmiercią, jest przecież walką nieprzestanną, uporczywą, krwawą. 
Walczyć potrzeba, niejedno ze światem i ze wszelakim z ludzi, 
niejedno z własną żoną, lub z własnym mężem, z ojcem, 
z synem i z córką, — lecz zgoła 2 sobą samym. Walczyć trzeba, 
niejedno z nieprzyjaciółmi, lecz barclzićj, ciężej jeszcze z przy
jaciółmi, a najokropniej z sobą. O, nie twierdź bynajmniej, 
iż nie walczysz z nikim i walczyć niechcesz! Walczysz już, 
gdy wymawiasz te słowa, albowiem mi przeczysz. Zabierasz 
się do czegoś, a ponieważ wszystko ma dwie strony, niewiesz, 
na którą z nich się przechylić Już to sama walka, a nieraz 
długa, zacięta, bolesna. Skryć się chcesz przed walką, jak
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Epikur? Nic niepomoże; Ona rozpościera się przed tobą szeroce, 
jak  przestrzeń bez granic, a faluje przeciwko tobie, jak rzeka 
czasu twego i ogólnego żywota Nieunikniesz jej, jak nie- 
unikniesz śmierci. Walcz więc, bo to los twój! Skoro tak, 
walcz lepiej w imię Boga, niż w imię Szatana! Pokój znachodzi 
się li na wieczności łonie. Tylko tu  odpoczynek i błogie Sine 
cura. Ale niewpuszezą Cię wcale do bugaju zbawienia, jeżeli 
nieokażesz blizn ciężkich, głębokich. Drzwi do niebios odmy
kają się jedno temu, co walczył chwalebnie walką Pańską 
i dźwigał krzyż swój wytrwale, cierpliwie, z odwagą.

Skoro już powszedniego żywota walka, to niedzielnego, 
wielkanocnego, zielonoświątkowogo żywota śmierć jest wieńcem 
i nagrodą z niebios? Nieposadzą tego po prawicy Boga Ojca, 
kto niepracował, niecierpiał i zakończył jako Boży syn. Nie 
drzyj więc o gardło! Inaczej nie odbędziesz walki ci nazna
czonej szczęśliwie. Walka, to cnota, zasługa, śmierć zaś Bożo- 
obrazowość. I będziesz, jako Chrystus. Zbudują ci na ziemi 
ołtarze, a w niebie stolicę z kości słoniowej.

Śmierć męczeńska za sprawą Bożą na ziemi, jest tak 
piękna, tak czcigodna i święta, że duch wyższy życzy jej sobie 
w cichości serca.

Pracą przynależy usiłować gorąco i widzieć w niej szczę
śliwość istną. Cierpienia zaś i śmierci szukać na gwałt nie- 
trzeba; ale gdy przyjdą i gdy oddalić ich bez hańby niemożna, 
przyjąć je po bohatersku. Sam Chrystus postępował w tym, 
a nie w innym rodzaju.

*
*  *

Już pracą samą zyskuje się oświatę, władzę i bogactwo, 
lub trzy środki do urzeczywistnienia na sobie etycznego Ideału 
i służenia innym dzielnego. Cierpieniem zaś zdobywa się chwałę, 
onę promiennicę z niebios, — a śmiercią Bożo-człowieczeństwo, 
równające nas do pewnej wysokości ze Zbawicielem. Tylko 
Bożo-człowieczeństwo Bożoobrazowość istna.



Już do pracy, która jest twarda, ciężka, bolesna, potrzeba 
mieć odwagę. Tern więcej odwagi posiadać musi, kto przyj
muje na siebie cierpienie. A, jakaż w tym odwaga, co z po- 
godnem czołem idzie na niezasłużoną, śmierć! Mając odwagę, 
jest się stopniowo, najprzód znakomitszym, z gminu wystrze
lającym człowiekiem; powtóre, szlachetnym i górnym mężem; 
po trzecie, bohaterem i półbogiem ziemskim. Niemająe zaś 
odwagi, hołduje się tchórzostwu, którego losem żywot pełen 
upodlenia i nędzy na dole. Czem tedy w końcu końców pod
rzucają się w górę ku Bogu ludzie i narody? Odwagą. A jakie 
zbezecnienia tylu dwunożnych bydląt źródło? Tchórzostwo. 
Odwaga, zgoła u zwierząt, jest lwia, a tchórzostwo zajęcze, 
krecie. — Rozumie się tutaj jedynie odwagę do dobrego, nie 
zaś odwagę do Złego. Rinaldo Rinaldini, Abelino, zbój naj
sławniejszy, jest w gruncie tchórz, bo niemiał odwagi pozostać 
przy Bogu i iśdź drogą prawą. Szatan sam jest również tchórz.

Dosyć dziś krzywych, podłych nauk w obiegu. Gdyby 
wskutek nich ktoś uczynił zarzut, iż zachęcamy Ideałem na
szym do Arystokracyi, a krzywdzimy Ogół człowieczeński, Lud, 
Demokracyą; ten nie rozumiałby rzeczy wcale. Co nasza Ary- 
stokracya? Boio-obrazowość, którą pozyskać mogą, gdy zechcą, 
wszyscy bez wyjątku, a która jest promiennicą Świętych Pań
skich, lub to, co znaczy wyraz aristas po grecku, tj. najlepszość, 
najdoskonalszość, najdzielniejszość. Jak to? Za czem arysto
kratyczny to sposob myślenia, gdy kto stara się być moralnym 
i zacnym, być czystym i świętym, jak Ojciec niebieski? 
O, Demokratom naszym życzę przedewszystkiem tćj Arysto
kracyi! Komu Bożo-obrazowość niemiła, ten chce już zwierzo- 
ohrazowosci ludzkiej. Piąć się w górę moralnie aż do Boga 
samego; to, nie pycha! Szatan piął się, nie do, ale od Boga. — 
Augustyn święty, będąc chłopakiem szkolnym, a czytając pisma, 
które zajmowały go mocno, robił je sobie wzorem i pocieszał 
się temi słowy: „Co kto inny wykonał, czemużmy przy po
mocy Bożej Augustynek temu niepodołał!“ — Głupi, kto nie- 
chce urabiać się wewnętrznie na to, ku czemu Bóg go stwo-
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rzył i powołał; kto niechce wielkości moralnej na ziemi. 
Wszakże to krok pierwszy do wszech postępu. Głupi więc, 
kto niechce być arystokratą tego rozumienia!

Żądasz być demokratą! Wieszli, kto nim jest prawdziwie? 
Ten, co kształci, oświeca i uzacnia Lud, a podrzuca go w wyższe 
kręgi, aż do Boga samego; bo namaszcza go Bożo-obrazowością. 
Czasami bywa nim czcigodny kapłan wiejski, mający na celu, 
nie sam Katechizm, ale Królestwo Boże na ziemi. Tylko przez 
udoskonalanie siebie do najwyższego stopnia pozyskuje się prawo 
do doskonalenia innych, a wreszcie Ludu. — Ztąd wynika, 
że tylko przez Arystokracyą idzie się do Demokracyi prawej, 
a każdemu z nas powinnością będącej.

Gdy stoisz już sam na pewnej wysokości moralnej i po
zyskałeś wewnętrzną dzielność, — z góry twej podawać wi- 
nieneś dłoń innym, co są jeszcze na dole, by podnieść ich ku 
sobie Inaczej jesteś samolub, a więc od etycznego Ideału bardzo 
daleki. Niebędąc na potężnym tronie i niepodołając podawać 
dłoni ani Ludzkości całej, ani Narodowi twemu, — niebędąc 
jednym z Napoleonów, bez których wiedzy i woli niezagrzmi 
wojenne działo na ziemi i nic się niestanie; — dopomagaj 
przynajmniej tym, co są w twej mocy! Podnoś żonę, dzieci 
i drużynę twą całą na słup wysokości twego obłoku! Małżonka 
męża, dzieci ojca, a sługi pana swojego mają być godne. Podnoś 
ludek twój, który z woli Bożej dostał się pod twoję opiekę 
i władzę! Rozszerzaj zakres działania twego coraz rozleglej, 
a i niebo twoje rozprzestrzeniać się będzie! — O, nie sądź 
tylko, żeś ku działaniu takiemu za wysoki, za szlachetny, 
za dobry! Pamiętaj, że Chrystus, acz wcielony Bóg, żył 
i umarł za Lud, a pracował nad podniesieniem jego! Co było 
godne Niego, być powinno godne i Ciebie.

Kształć się na obraz Boży i wychowuj w sobie Chrystusa! 
Bądź Ideału etycznego wcielenie, — bądź etyczny R eał! Wiedz 
atoli, że oświatą, władzą i bogactwem, pracą, cierpieniem 
i śmiercią nie służy się sobie samemu, lecz Bliźniemu, Naro
dowi, Ludzkości i Bogu! Gdy zgoła śmiercią służyć chcesz

r



li samemu sobie, niebędziesz bohaterem, ani męczennikiem, ale 
samobójcą. Zaprawdę, niedosięże wcale Bożo-obrazowości żaden 
Sobieradzki! Lepsza być mniej doskonałym, a służyć dobru 
ogólnemu z całem poświęceniem.

■*
*  *

Po wszystkich dotychmiastowych rzeczy niniejszej rozto
czach, tak wykrzykujesz: „Powiedzże mi, ale położywszy rękę 
na sercu, sumiennie, krótko i ostatniem, jednem słówkiem, co 
jest w gruncie gruntów etyczny Ideał?“ Tak pytasz. A, czy 
nie znajdujesz odpowiedzi na to już sam? Ideał etyczny, który 
mieści w sobie najwyższą doskonałość moralną, nie jest i nie- 
może być co innego, tylko Bóg sam. Tak, Bog, mówię! Że 
Bóg panteistyczny żadnego rodzaju nie może być Ideałem ety
cznym i że rozumie się tutaj Boga osobistego, a jedynie pra
wdziwego, rzecz jasna. — Teraz pojmiesz pełne i głębokie 
znaczenie Chrystusowego przykazu głównego. „Bądźcie tak  
doskonali, jak  doskonały jest Ojciec wasz niebieski!“ — to 
zupełnie tyle, co słowa umiejętności naszej: „Bądźcie tak  do
skonali , jak  doskonały w sobie jest i być musi Ideał etyczny, 
który wam z niebios swych przyświeca!“

Ideał etyczny, ujęty w gruncie gruntów, lub transcenden
talnie, to Bóg sam. A, co ideał ten , urealizowany na czło
wieku, lub, co etyczny Reał? Nic innego, tylko wcielenie 
Ideału, zaczem wcielenie Boga. Rzecz to konieczna, loiczna, 
jasna, jak  słońce. Ideał, to Bóg Ojciec, lub Ojciec nasz nie
bieski, R eał Bóg Syn, lub Bóg-człowiek, który zstąpił z niebios 
na ziemię ku zbawieniu Ludzkości.

Ze strony E tyki zatem pojąć to snadno, że w Chrystusie 
wyjawił się Bóg. Jeżeli Chrystus doskonale przedstawia na 
sobie wszystkie wysokości i świętości etycznego Ideału; jeżeli 
jest doskonale urobionym etycznym Reałem, jak  to się ciągle 
śród rozwojów tych widziało: to jasna, że On Bóg wcielony 
i Boży Syn. Inaczej niemógłby być tem, za co w Kościele 
i świecie chrześciańskim uchodzi, a niestałby tak silnie na
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ołtarzach naszych. Cóż ztąd? Nie przemądra i nie głęboka, 
ale raczej płytka, głupio-racyonalistyczna to głowa, która 
w Chrystusie widzi li człowieka, a Boskości mu zaprzecza! 
Wypadek ten niezanurza nas bynajmniej w azyatycką mistykę. 
Co Chrystus był, to każdy z nas być może i być powinien. 
On sam nas upewnia, żeśmy wszyscy Jego bracia i że mamy 
spólnego Ojca w niebiosach!

Czy mało ważna dla świata ta umiejętności mistrzowskiej 
zdobycz?

Jedna tu jeszcze uwaga. Skoro etycznym Ideałem jest 
Bóg sam, jakże więc poznać bliżej ten Ideał bez dokładnego 
poznania Boga? Etyka zatem stoi na Teozofii, lub na Filozofii 
Boga, na Filozofii najgłówniejszej, a przygotowywa nas do niej 
i namaszcza zbawiennie.

CXXXI.

Naród — Ideał etyczny.

Wypowiedziała się w Etyce niniejszej Bożo-obrazowośó, 
jako ostatni, najprzedniejszy, najwszechstronniejszy, a wyso
kości płynącego czasu godny moralności pierwiastek. Wypo
wiedział się również na pierwiastku tym ugruntowany Ideał 
etyczny, religijnemu Reałowi zupełnie równy, a niebieskim Ojcem 
jego będący, przy tern zaś umiejętnie niepodległy, wszech roz
woju dalszego i postępu zdolny. — Oto dwa człowieczeńskich 
niebios słupy, które Etyka wystawiła tu nie bez mozołu. 
Mająż słupy te, piastujące odwiecznie moralny świat, pozo
stać w jednej z bazylik Panteonu tego tak utajone, jak uta
jone były dotąd dla przeświadczenia ogólnego? Czy księgi te 
okażą się prawd tak wielkich, tak ważnych, tak żywotnych wię
zieniem; czy będą ich kolebką i grobem? Prawdy powyższe mają 
moc Chrystusowego słowa, jako religijno-etyczne. One podniosą 
i postawią na nogi Naród nasz, a zbawią ludzkość. Będąż
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więc na kartach tych leżały bezczynnie, bezwiednie, martwo? 
Czy spruchnienie i zbutwienie w jednej jakiej bibliotece ich 
los ? — O, n ie! Przeznaczenie ich pójśdź w polski świat. Myśl, 
tutaj poczęta i powita, stać się ma myślą narodową, uczuciem 
i czynem wszystkich. Zapewne tylko w tym zamiarze pod
sunął nam ją  on błogi Pocieszyciel, Duch święty!

Prawda jest, jako słońce. Gdy zalśnieje na widnokręgu ludz
kim, by też li śród jednostkowego przeświadczenia, rozszerza 
się zeń rączo na okół, jak światłość niebieska, a zyskuje co 
chwila więcej gorących wyznawców. Przezwycięża wreszcie 
wyziewy ziemskie i chmury, jakie napotyka po drodze. Byłby 
to chyba Naród całkowicie umarły, gdyby prawdy wielkie, od 
jednego z synów głoszone, odbić się odeń miały, jako groch 
od ściany.

Ani wątpić o tem, że nalazłoby się u nas dość takich, 
co po przeczytaniu tej Etyki przyjęłoby jej moralności pier
wiastek i jej Ideał etyczny, a poczęłoby pracować około urze
czywistnienia ich na sobie. Naród ma jeniuszu aż do zbytku, 
a dobrej woli jeszcze więcej. Ale, któż u nas księgi naukowe 
czyta, zwłascza filozoficzne i tak rozległe?

Nie dość, że kilkunastu Rodaków umiłuje Bożo-obrazowość 
i kształcić się pocznie, patrząc na Ideał etyczny. Wszystek 
Naród uczynić to powinien. Naród jest Syn Boży znaczenia 
bez miary wyższego, niż najdzielniejszy pojedynczy człowiek, 
a sprawuje sam w sobie wielką żywotną, jednolitą, wszech
mocną całość. Niedopnie on Bożo-obrazowości i etycznego 
ideału nawet wtedy, gdyby już i każdy z pojedynczych jego 
synów był tak doskonały, jak Chrystus. On sam, w całości 
i pełni swej, ma być tak doskonały i stać zbiorowo jako jeden 
wielki Syn Boży. Inaczej miałoby się już żywe moralności 
atomy, ale nie żywy moralności wyjawionej świat; miałoby się 
li Niebian, ale nie Królestwo niebieskie na ziemi. Ideał etyczny 
w jednym człowieku, w jednym Chrystusie, to dopiero początek 
odkupienia ode Złego. Ale Ideał ten w całym narodzie jednym, 
to już odkupienie wysoko posunięte. To też nietylko wiary



chrześciańskiej, ale i E tyki naszej dalszy kres. „Słowo Chry
stusowe, pisze Zygmunt Krasiński, niemogło przetwarzać od 
razu polityki pogańskiego świata i całych narodów, bo skład 
polityczny i byt społeczny epoki jakiej zależy oczywiście od 
stanu moralnego indywiduów w niej żyjących. Musiało zatem 
uchrześciańszczać szczególne dusze przed uchrześciańszczeniem 
stosunków między narodami i państwami. Ale za dni naszych 
osobnik każden Chrześcianinem jest i wszystkie stosunki po
między osobnikami chrześciańskie są. Gdzież dalej iśdź idei 
chrześciańskiej? Oczywiście we sferę niedotkniętą, nieprzero
bioną dotąd, a tą  jest sfera polityki.44 Od jednostek idzie się 
do narodów, a od narodów do ludzkości. Innej drogi niema. 
Chrześciaństwo zatem, będące urzeczywistnieniem Ideału ety
cznego, przejśdź powinno od pojedynczych ludzi do całego 
narodu.

Jeżeli już „ Człowiek, Ideał etyczny“ jest wcielenie Boga 
podniosłości nadziemskiej; to, cóż dopiero „Naród, Ideał ety
czny !“ Jest to już niebo na ludzkości piersiach. Jeżeli Chrystus 
sam jeden podołał zbawić świat, to „ Chrystus Naródu podniesie 
zbawienie to do wyższej potęgi. Czy może być coś górniej- 
szego i świętszego nad Naród, Ideał etyczny? Oto potęga, 
rozdeptująca głowę Szatanowi, który dziś jeszcze jest tak  wiel
możny na ziemi, rozbijająca bramy piekielne i wyzwalająca 
świat ode Złego. Niech kosztuje, co chce, potęgę tę pozyskać 
trzeba. Jest i to już wiele, że podołało się zdobyć samą jej ideę!

*
*  *

Jest jeszcze jeden, a to już najwyższy stopień Ideału ety
cznego. Jak i ? Ludzkość Ideał etyczny, lub Synowstwo i Kró
lestwo Boże na całej ziemi. Ale ten Ideału etycznego stopień 
przestaje już być Etyką ściślejszego znaczenia i wylewa się 
w Socyalistyke, k tóra osobną, a znaną nam od dawna jest 
umiejętnością. —  Widzi się tutaj, jak  koniec rzeczy naszej 
zawraca do jej początku, tj. aż do pierwszego rozdziału księgi
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Panteonu tego wtórej. Jest to znak doskonałości Systemu, 
gdy chwytają tak za siebie końcowe jego ogniwa.

Ostatni i najwyższy Ideału etycznego stopień staje się 
Socyalistyką. A Historya stoi na Polityce, Polityka znowu, jak 
uznano to od dawna we Franeyi, na Socyalistyce. Cała przeto 
Humanistyka, a z nią Estetyka, jako odpowiednia jej formalna 
umiejętność, jest na dnie rzeczy Etyką. — Źe zaś Ludzkość 
przyrodzenia bez granic i Ducha ogólnego, lub Humanistyka 
Empiryi i Spekulacyi, a z niemi także formalnych, im odpo
wiednich nauk, tj. Matematyki i Loiki, jest wykwitem, iścizną 
i gruntem; to jawna, że wszystkie kręgi istnienia i wszystkie 
czyniące o nich umiejętności ludzkie nie są i niemogą być 
w gruncie co innego, tylko Etyka. Oto wysokie Etyki zna
czenie; oto Etyka, jako świata tego istota!

Tu zamyka się rzecz, która dała nam osnowę do Paryskich 
Prelekcyi politycznych, na początku rozdziału tego wspomnia
nych. Uzacnienie, Bożoczłowieczenie, Chrystusowienie, lub 
podnoszenie Rodaków, o ile podobna, do Bożo-obrazowości i do 
Narodu Ideału etycznego, — oto najgłębsza i najprawdziwsza 
Polityka na dzisiaj i na zawsze!

CAŁOKSZTAŁT 
C N Ó T  I P O W I N N O Ś C I .

ETYKI KRAJ TRZECI.

CXXXII.

Otworzenie rzeczy.
Z najgórniejszych wysokości Ideału etycznego tak w duszy 

jednostek, jak w duszy całego narodu, z najszczytniejszych 
niebios, z czubałów umiejętności woli, czynu i bohaterstwa,
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stanowiących podnóże Boga, spuścić się ninie musimy aż w do
liny szkolnej Nauki moralnej, która właśnie ukazuje się częścią 
Etyki trzecią. Przedmiot to już maluczki i niski. Odprawi 
się go rączo. Ate i on ma być niekiedy podniesion w górę, 
a oblan łyskawicami Bożo-obrazowości i etycznego Ideału.

Przedmiot Etyki wyższej, lub umiejętnej, został już wy
czerpany. Mając filozoficzny moralności pierwiastek ostatniego 
i najprzedniejszego stanowiska, tudzież ugruntowany na nim 
Ideał etyczny w ogóle, — a nad to znając Ideał ten na trzech 
potęgi światowej pocztach, tj. w słodkich ramionach Oświaty, 
Władzy i Bogactwa, oraz na trzech biedy światowej pocztach, 
t. j. w twardych uściskach Pracy, Cierpienia i Śmierci, — 
nakoniec patrząc na Naród Ideał etyczny, jako na górny Ideału 
etycznego Krępak, — wie się już w ogóle, jak człowiek dzielny, 
a za doskonałością godzący, myśleć, czuć i działać, żyć i po
stępować powinien. Reszta, do której przystępuje się ninie, 
to już proste rzeczy zastosowanie do szczególnych położeń i przy
padków, które zostawić trzeba rozsądkowi i dobrej woli każdego. 
Ustaje tu teorya, a poczyna się praktyka. Przedmiot etyczny 
może być i teraz jeszcze bardzo zajmujący, a nawet ważny, 
ale uronią już wysokość i wartość umiejętną.

Skoro zna się w ogóle, co Dobrego, a co Złego, i to 
w szerokiem umiejętnem rostoczeniu; to poczuwa się w piersi 
moralny obowiązek, żeby żyć i działać stosownie do pozyska,- 
nych pojęć, stosownie do utwierdzonych w sobie przekonań. Kto 
żyje i działa, jak nakazuje mu moralne, na bezpośredniej wiedzy 
ugruntowane, a nauką oświecone przeświadczenie, jest cnotliwy; 
kto zaś postępuje w brew przeświadczeniu temu, niecnotliwy. 
Ponieważ przeświadczenie takie niemoże się różnić od głosu 
Bożego w nas, czyli od rozbudzonego i do czynności swój za
prawionego sumienia i samo jest tern sumieniem; przeto Cnotą 
zowie się żyć i działać podług sumienia, a Niecnotą nie słuchać 
go wcale. Niecnota tu tem większa, że gwałcąc sumienie, 
obraża się wprost Boga, przebywającego w piersi ludzkićj, 
i wykracza się przeciw Autonomii, tj. przeciw własnemu prawo-



dawstwu, do którego nas Bóg powołał i którem odróżnił nas 
od zwierząt. A jako my sami, nie swoi, lecz Boży, tak też 
i prawodawstwo to w gruncie, nie nasze, lecz Boże. Stąd 
niecnota grzech. I tutaj widzi się na dnie rzeczy, jak w po
lityce i wszędy, religią.

Wiedząc, co cnota, a co niecnota, czujemy w sobie mo
ralny obowiązek, trzymać się pierwszej, a odpychać od siebie 
drugą. Obowiązek ten zowie się Powinność. Stąd nowe rzeczy 
oznaczenie: Kto pełni święcie powinność, jest cnotliwy, a kto 
je j  niepełni, nic niewart.

Cnota i powinność różnią się od siebie. Cnota jest wy
konywanie Dobrego, a powinność czucie moralnego obowiązku 
do tego wykonywania. Cnota, to powinność in actu, in re, lub 
objective, — a powinność cnota in potentia, in spe, lub subje
ctive. — Krom tego Cnota ukazuje się wciąż jedna, a za nią 
idą zawsze Powinności dwie, tj. trzymać się cnoty i odpychać 
od siebie odpowiednią je j  niecnotę. Cnotą np. wdzięczność, która 
jest jedna. Ale przy niej powinności dwie: a) być wdzięcznym 
i b) niebyć niewdzięcznym. W powinności więc jest Cnota czynna 
i bierna, virtus positiva et negativa. — Biorąc atoli rzecz ry
czałtem i zważając, że w dwojgu tu, jak wszędy, jest w gruncie 
jedno, bo kto wdzięczny, ten nie niewdzięczny, — różnica pomiędzy 
Cnotą i Powinnością znika tak dalece, że cnota wyświęca się 
powinnością, a powinność cnotą. Stąd w jednej Etyce mówi 
się o Cnotach, a w drugiej o Powinnościach, choć rozumie się 
jedno i to samo. My robimy jedno i drugie rzeczy tytułem.

Cnót i powinności szczegółowych ma się nieprzebrane 
mnóstwo. Każda płeć, każdy wiek, każde zatrudnienie i po
łożenie ludzkie wymaga cnót i powinności innych. I tak są 
cnoty i powinności osobne dla Ojca, dla matki, dla obu ro
dziców i poddanych, Bogatych i Ubogich, Oświeconych i Cie
mnych, dla króla i narodu, wodza i wojska, księdza i parafii, 
jeniuszu pisarskiego i czytelników, mistrza i uczniów i t. d. 
bez końca. Z nowo zaprowadzonemi zatrudnieniami, np. przy 
kolei żelaznej, przy telegrafie, rodzą się nowe obowiązki dla



ludzi niemi zajętych, a więc nowe cnoty i powinności. Prawda, 
że biorąc rzecz bezwzględnie, wszystkie cnoty są właściwie 
jedną cnotą, jako wszystkie szczegółowe dobra jednem dobrem; 
że cnota, jako wciąż ta sama moralność, zostaje przez wszystkie 
stany i położenia ludzi zawsze jedna; że co innego biegłość 
i zręczność w czem, która jest techniczna, a co innego cnota, 
która jest moralna; wszelakoż, biorąc rzecz względnie, ma się 
cnót i powinności tyle na ziemi, ile gwiazd na niebie. Już 
w słowniku każdego języka znajduje się huk wyrazów, ozna
czających różne powinności i cnoty. Jak wszędy, tak i tutaj, 
Bezwzględna Jednia, rozlewająca się nieskończenie na względna 
różnią. Szczegółowe Cnoty i Powinności, to ogromny las mo
ralny i praktyczne do wyrębu pole. Wybieżają już za granice 
umiejętności ścisłej i Etyki wyższej. Niemyślimy też wcale za
puszczać się we wszystkie lasu tego knieje. Wystarczą nam 
ogólne zeń zarysy.

Nauka Cnót i Powinności ludzkich stanowi treść szkolną, 
a należy do książek elementarnych, dla młodzieży przezna
czonych, nie głęboko, wysoko i ściśle umiejętnie, lecz przy
stępnie, łatwo, powierzchownie pisanych. I ma się książek 
takich moc. Prawi się w nich wiele prześlicznego np. o do
broczynności, wdzięczności, dobroci, słodyczy, pokorze, o każdej 
cnocie i powinności z osobna, a obleka się rzecz często w przy
kłady i powieści, jako np. Przykład religijności i wzór dobro
czynności Karpińskiego, Rozrywki dla dzieci Klementyny 
Tańskiej. Są i metodycznie ułożone dla szkół nauki moralne. 
Francuzi zacelowali w pracach tego rodzaju i są tu, jak na 
każdem praktycznem polu, mistrzami. Do nich więc odsyła 
się ochoczego ku temu czytelnika. Etyk filozof mógłby dać, 
zaiste, umiejętny, a gruntownie rozszykowany System cnót 
i powinności, jak uczyniło się to pod względem mnogich mo
ralności pierwiastków. Ale i taki System, w obec rzeczy, już 
wyłożonych, byłby za niski, za nudny, za małoważny, a wiódłby 
nas w Encyklopedyi za daleko. Przeto pokaże się go tylko 
in mice. , >

Panteon. Tom III. — W. 14



Dzieli się pospolicie szkolne Nauki moralne na Cnoty 
i Powinności odnoszące się 1) do samego siebie, 2) do Bli
źniego, i 3) do Boga. Podział rzeczy to rozumny i treścią 
przedmiotu samą wskazany. Nie jest się albowiem moralnym 
w stosunku do Przyrodzenia i do ogólnego Ducha w niem, 
ale w stosunku do samego siebie, do ludzi i do Boga, tj. w sto
sunku do siebie i do istot z sobą pqjwewnych, do jaźniowości 
w ogóle. Poczyna się rzecz od samego siebie, ponieważ przy
należy przody udoskonalić siebie, nim tv głowie zrobi się jasno 
co powinno się ludziom i Bogu. Przyjmuje się tutaj ten po
dział rzeczy zwyczajny. — Wreszcie, ma się dość Nauk mo
ralnych, poczynających od Boga. Jako rzecz sama, tak i me
toda jej wykładu ukazuje się nam już tutaj obojętna. Gniewać 
się też za to nie będziemy, jeżeli ktoś koniec poszukiwania 
tego, — acz i on będzie pewną z zamknięciem Etyki zwią
zaną koniecznością usprawiedliwion, — zrobi sobie początkiem.

Nim przystąpi się do rzeczy tego rozdziału szczegółowo, 
okazać wypada wstępnie i ogólnie, co Cnota cnót i Powinwośó 
powinności bezwzględna, jedyna, rzetelna, lub, co Cnota i Po
winność naczelna, pierwiastkowa, a najrozleglejszego i naj
przedniejszego znaczenia. Z Jedni tej bezwzględnćj wyleje się 
już sama przez się względna przedmiotu Różnią.

Jedna, jedyna jest w gruncie rzeczy Cnota i Powinność. 
Już się ją  zna i już roztoczyło się ją  szeroko. Jest nią dą
żenie nasze do doskonałości moralnej najwyższej, do doskona
łości Ojca naszego niebieskiego, lub do tego, co zowie się nam 
Bożo-obrazowość. Cnota i powinność ta odnosi się: a) do sa
mego siebie, albowiem każdy z nas doskonalić się ma na Boży 
obraz na ziemi, — b) do Bliźniego, albowiem, posiadając już 
doskonałości Boże, służyć niemi potrzeba Drugim i zbawiać 
ich, jak czynił to Bóż żywy, gdy obcował z nami, a wreszcie 
gdy udoskonaliło się już samego siebie, doskonalić się ma



Innych i kształcić ich na Boże obrazy; — c) do Boga, po
nieważ urabiając siebie i Drugich na Boży obraz, a garnąc się 
spólnemi siłami do pracy około dobra Ludzkości, dopełniamy 
przez to woli i zamiaru Stwórcy, tj. stajemy się tem, ku czemu 
On nas wszystkich bez wyjątku stworzył i powołał.

Inne Cnoty i powinności są tylko drobnym Bożo-obrazo- 
wości rozbryzgiem. Jest ona słońce moralne, wyciskujące 
z siebie nieskończoną ilość promieni i różnobarwnego światła 
Pokaże się ninie najznakomitsze światłości tej snopy.

Daje się w rozdziale tym, jako się rzekło, Etyki zastoso
wanie. Zaczem nic już właściwie nowego. Że przy robocie 
takiej zajdą i zajśdź muszą pewne rzeczy już wyłożonej po
wtórzenia, o ile wymaga tego konieczność, to jasna. Za to 
też nikt łajać nas niepowinien.

CXXXIII.

Cnoty i powinności w obec samego siebie.

Poda się tu ze stanowiska naszego Etykę szkolną. Przy 
końcu samym dopiero podniesie się ją  do wysokości poprzedniego 
Etyki rozdziału. Naprzód tedy Człowieczeństwo, później Bożo- 
człowieczeństwo. Tego wymaga stopniowe rzeczy roztaczanie.

Cnoty i powinności odnoszące się do samego siebie, takim, 
a znanym nam już ulegają etycznym trzem prawom.

„Poznaj samego siebie!“ Roskaźnik ten najpierwszy, wy
rzeczony od starożytnych mędrców i za zdrój wiedzy rzetelnej 
uznany, a w misteryach egipskich i eleuzyjskich panujący, — 
wypowiedziany również na czele rostoczy naszego filozoficznego 
moralności pierwiastku, — obowiązuje każdego, kto doskonalić 
się chce wewnętrznie i zostać w końcu Bożym obrazem in actu. 
Wiele, bardzo wiele już znaczy, poznać krewkości swe i wady, 
ażeby umieć się ich pozbyć, — poznać uzdolnienie własne, ażeby 
umieć nadać sobie zatrudnienie i stósowny kierunek. Ale nie

14*
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0 to tu chodzi właściwie. Co na dnie istoty twojej ? Jaźń 
z niebios, tchnienie Boże. A, co ta jaźń, to tchnienie? Osta
tecznym ich gruntem sam Bóg. Poznasz więc siebie tylko 
wtedy, gdy poznałeś i znasz już Boga. Zadanie nielada!

Drugie tu etyczne prawo takie: „Doskonal się na obraz
1 podobieństwo Boga!11 Nieuwlecz zatem nigdy i w niczem 
wysokiemu przeznaczeniu tchnienia Bożego w twój piersi! 
Strzeż, pielęgnuj, rozwijaj w sobie Prawdę i Piękność, Cnotę 
i Świętość, Prawo, Wolność, Miłość, wszech tameczną Boskość! 
Szanuj sam siebie, jak szanować się powinno czcigodny i ta
jemniczy Kościół Pański!

Zaś trzecie tu  etyczne prawo tak brzmi: „ U/aj samemu 
sobie i licz na moralną twą siłę, albowiem myśli, czuje i działa 
przez Ciebie Bóg I1,1 Tyś cały Boży i wszystko w tobie Boże. 
Tyś nie swój, a gdy zechcesz być swój, oderwiesz się od Boga. 
O, nieodpadnij od rdzenia twego z niebios, lub od samego 
siebie, a nieodpadniesz od Boga! Czuj się naczyniem Pań- 
skićm i kształć się na nie, a będziesz, czem być powinieneś!

Powyższe trzy prawa są tak święte, tak chrześciańskie!

*
*  *

Przystępuje się ninie do przejrzenia cnót i powinności 
pierwszego tego szkolnej Nauki moralnej rozdziału. Zanim 
atoli pójdzie się za nie, daje się, — ku ułacnieniu oceniań 
rzeczy na teraz i na później, — ogólny Sprawdzian moralny, 
lub tak zwane Criterium ethicum. „Każda cnota i powinność 
niech będzie niebiańsko-czy sta /“ Jeżeli niejest taka, to omamisz 
nią siebie i innych, ale nie Boga. Jak poznać tu niebiańską 
czystość ? Masz ku temu gotowe, nigdy niezasypiające i nigdy 
niemylące się sumienie. Radź się więc często tego Argusa 
z niebios, lub tego Anioła stróża!

Jakie są główne cnoty i powinności w obec samego siebie? 
Wypowiedziało się już je w trzech powyższych etycznych pra-
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wach. To znaczenie praw tych sprawiło, że stoją na czele 
tej pracy. Teraz cnoty i powinności bardziej szczegółowe:

Uświęcać masz Ciało twoje, ażeby stać się mogło godnym 
Boga Kościołem Pańskim i ażebyś wyrzec mógł o sobie, jak 
Chrystus: „Kto mnie widzi, widzi i Ojca niebieskiego.“ Pod 
tym względem staraj się o trzy cnoty i powinności: Czystość, 
Niepokalaność i Wstrzemięźliwość.

Czystość ciała przygotowywa do czystości duszy i do czy
stości jaźni. Jak kapłan świątnicę Pańską omiata i przyochę- 
doża, tak i ty czyść starannie Przybytek Boży, ciałem twem 
zrobiony! Trzymać ciało w czystości, to służba Bogu. A służba 
ta i tobie samemu pożyteczna. Dopełniając albowiem jej 
troskliwie, utrzymasz się przy zdrowiu i będziesz długo żył 
ku chwale Pańskiej i twojej. Zdrowie, żywot długi, czyli to 
nie dobra najprzedniejsze?

Niepokalaność znowu, to Czystość niebiańskiego znaczenia. 
Bóg jest niepokalany. Aniołowie i Święci Pańscy są również 
niepokalani. I ty powinieneś być, jak oni. Dla tego zamykaj 
twe uszy na głos lekarzy, żołnierzy, Paryżan i wszystkich 
ludzi zmysłowych, którzy twierdzą, że uciecha cielesna nie 
grzech; że ona tak nam potrzebna, pożyteczna i ważna, jak 
jadło i picie; że oddając się jej, żyje się podług praw natury, 
które Bóg sam postanowił. Tylko małżeństwo prawe jest 
święte. Inaczej uciecha cielesna, to niebo dla zwierząt i ro
baków. Żyj podług natury, ale nie zwierzęcej! Jest w tobie 
także natura duchowa i Boża. Tylko ostatnia iście człowie- 
czeńska. O, wierzaj mi, że każdy mąż prawdziwie wielki żył 
niepokalanie; że jedynie człowiek niepokalany zdolny jest 
myśli, uczuć i uczynków Boskich! Pokalanie wypędzi Boga 
z ciebie, a cóż ważnego zrobić podołasz bez Boga! A dla 
niewiast niepokalaność większą jeszcze ma cenę. Jak Boga 
Rodzica Dziewica, wzór i ideał kobiety, tak każda z was, córy 
Ewy, ma być niepokalana. Niepokalaność, studnica święta 
wszystkich cnót i wdzięków waszych. Ona zamienia was 
w ziemskie Anioły. Dla tego niebądźcie, jak one niektóre
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wielkie księżniczki i panie w Paryżu, które się oplugawiły, 
i które potępia surowo głos ogólny!

Wstrzemięźliwość wreszcie jest równie ważna. Plenus venter 
non studet libenter. Kto przeładował się materyą i leży ocię
żale, czy różni się od węża dusiciela, który połknął kozę? 
Nie żyjemy, abyśmy jedli i pili, lecz jemy i pijemy, abyśmy 
żyli. Kto trawieniem zajęty, ten jest jako bryła. Myśleć, 
czuć i działać niemoże, do niczego niezdolny. Bądź tedy 
wstrzemięźliwy, ażebyś był istotą wciąż Boga godną i rozumną, 
ażebyś zdolny był do pracy i walki Pańskiej, — ażebyś za
chował zdrowie, a niepodkopywał własnego fizycznego i mo
ralnego bytu. Chleb jest dwojaki: ziemski i niebieski. Bierz 
w siebie nieba tyle, ile podołasz, ale połykać ziemię masz 
z miarą! Inaczej rozsypiesz się w proch.

Niecnotami, trzem powyższym cnotom odpowiedniemi są: 
niechlujstwo, wszeteczność, obżarstwo, opilstwo, rozpusta w ogóle. 
Niecnoty te wypędzą z piersi twej Boga i niebo. A potem 
wstąpi w ciebie zwierz, rządzony li chucią. Wreszcie padniesz 
niżej od bydlaka, któremu przyrodzenie samo naznaczyło 
w użyciu porę roku i kres. I wstąpi w ciebie szatan, który 
niejest co innego, tylko zwierz potęgi najwyższej, lub zwierz 
piekielny. I nikt, ani nawet ty sam, niebędzie miał szacunku 
dla Ciebie. A ze świątnicy Pańskiej staniesz się jamą smoczą.

Znasz już cnoty i niecnoty, odnoszące się do twego ciała. 
Otóż powinnością twoją jest starać się o Czystość, Niepoka- 
laność i wstrzemięźliwość, a odpychać od siebie tak niechluj
stwo, wszeteczność i niewstrzemięźliwość wszelaką, jak odpycha 
się obrzydliwy gad i szatana.

Jeszcze jedna cnota i powinność, tknąca się ciała, jako 
następstwo z rozwinionej już rzeczy. Jest nią dołężność, lub 
pewien hart ciała, który robi nas dobrem, wszech pracy i walki 
zdolnem narzędziem Bożem. Bądź zdrów i silny, jak grecki 
heros Herakles! In corpore sano animus quoque sanus. — 
Przeciwieństwem dołężności jest fizyczna, duchowa i moralna 
niedołężność, do której należy już także zbyteczna miękkość.



Patrz na niektóre nasze sławne niegdyś, a zniedołężniałe dziś 
rody! I powiedz szczerze, co na widok ich uczuwasz! Strzeż 
się więc podobnego końca sam!

*
*  *

Teraz idzie się dalej, od ciała do duszy. Cnoty i powin
ności, odnoszące się do twej duszy, są: Gorąca żądza oświaty 
i mądrości istnej, a w skutek tego, Pilność, Gorliwość, Praco
witość, Wytrwałóść, Cierpliwość itp. M e wdajemy się tutaj 
już w rzecz bliżej. Mech nauka moralna, na szkoły prze
znaczona, głos tutaj zabierze i miejsce nasze zastąpi!

Niecnotami tu należącemi, których masz unikać s ą : Sma
kowanie w ciemnocie i głupocie, by też w religijne i poetyczne 
szaty ustrojonej i bujny um nasz bawiącej, a dalej: próżniactwo, 
niedbałość, obojętność dla nauki, niewytrwałość, niecierpliwość 
przy pracy, lekkomyślność i łatwa przemienność. Niecnoty te 
przylegają snadno do duszy polskiej i uchodzą za wady naro
dowe. Za prawdę, powiadam wam, że wiara ślepa, którą 
chlubicie się tak radzi, jest, nie cnota, nie zasługa przed Bo
giem, który chce, abyśmy Go znali, ale duchowe lenistwo 
i próżniactwo, one złotogłowia Szatana i źródła wszystkiego 
Złego! Można niewiastom przebaczyć niewiedzę, a nieraz po
trzeba ku własnemu ich zbawieniu, wpajać w nie ślepą wiarę. 
Ale dla mężczyzny istotnego cnotą jest wiedza i własną pracą 
zdobyte przekonanie. Kto li wierzy, a niestara się o znanie, 
nie Bożym jest obrazem, ale coś podobnego do pogańskiego 
bałwochwalcy. Dlań Chrystus niejest nic więcej, tylko nowy 
meksykański Wiczlipuczli, tylko afrykański Hammon. Jeżeli 
chcesz oddać Chrystusowi cześć i wyróżnić go od pogańskich 
bóstw, także przedmiotem ślepej wiary będących; to staraj 
się jego wielkość i świętość, jego boskość rzetelną poznać. 
O, wysokiej mądrości potrzebuje Chrześcianin, a mądrość, 
z natury rzeczy, polega, nie na wierze, do której zdolne jest 
już dziecko, ale na wiedzy, na Bożem znaniu!
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Żyć musisz i zarobić sobie na kawałek chleba. Potrze
bujesz więc ku temu cnót i powinności, które są: Gospodar
ność, Skrzętność  i Oszczędność. Zaś niecnotami przeciwnemi, 
których strzedz się masz, s ą : N ierząd , Ociężałość, Rozrzutność  
i Skąpstwo. Zgoła tu znajomość rzeczy, lub rozumienie i nauka 
ułacniają Ci cnoty. Światłość, to cnota duszy konieczna.

Bronić ci potrzeba i przekonania i majątku twego. Stąd 
staraj się o Odwagę, Śm iałość  i W aleczność, lub o Męstwo, 
a unikaj Lękliwości, Nieśmiałości i Tchórzostwa. Masz Kościół 
wojujący. To cię naucza, że i żywot cały, zwłaszcza święty, 
wojować musi. O, więcej nam potrzeba męstwa do prawego 
żywota, niż żołnierzowi śród zaciętej bitwy!

*
*  %

Wreszcie baczysz na cnoty i powinności, odnoszące się 
do twej jaźni, do wiekuistego Adama w tobie. Są niemi: 
Uczucie godności własnej osobistej i szacunek dla samego siebie, 

bez którego niezarobi się na cześć u Drugich, — wiara w siebie, 
bez której niebędziesz zdolny do niczego wielkiego, — i spo- 
kojność umysłu, która jest cnoty i mądrości słoneczną świetlą. 
Niecnotami zaś, tu przynależącemi, są: Pycha, tam zwykle 
wyjawiana, gdzie brak jest godności osobistej i zasługi rze
telnej, a gdzie zastąpić je potrzeba sztucznie. —  Próżność, 
ona małpa wiary w siebie, wystawiająca ją  tylko na śmiech 
i obrzydliwość ludzi, — tudzież ciągła obawa niepowodzeń, za
wiązująca nam ręce tak często.

Dalsze cnoty i powinności tego obrębu są: Zacność, jako 
czystość i niepokalaność jaźni, Prawość we wszech kroku i po
stępowaniu, tudzież Stałość  w przedsięwzięciach, zwłaszcza 
wyniosłych, gdy nieidą pomyślnie i zmuszają do walki ciężkiej. 
Niecnoty tu są: Niecność i bezecność, Podłość i nikczemność, 
nieprawość i niestałość.

Nakoniec trzeci szereg cnót jaźniowych: Chęć zasługi 
osobistej, wykrzykująca za poetą rzymskim: „Genus etproavi,



et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra puto. A przytem
Skromność, będąca ciągłem uczuciem, że daleko nam zawsze 
do doskonałości i zasługi istnej, — tudzież idąca za nią 
Wstydliwość, która nakazuje nam srom z powodu, iż dzieła 

nasze zawsze jeszcze nieczyste i mieszkającego w nas Boga 
niegodne. Jest to wstyd przed sobą samym głównie, jeżeli 
czysty, a i przed ludźmi w dalszej kolei rzeczy. Kto wstydzi 
się w nas właściwie? Jaźń nasza z niebios. Ona wstydzi się 
przed własnem, krewkościom i żądzom ziemskim hołdującem 
ciałem, — przed myślą niepiękną i duszą swą nieczystą, — 
przed uczuciem i dziełem nieświętem, przed niedoskonałością 
i niemocą swoją. A, czemu się ona wstydzi? Bo, lubo zna 
się w gruncie Bożą, widzi, że uległa własnym swym pachołom, 
ciału i duchowi toświatowemu, że stała się zwierzęcą. — Nie
cnotami zaś są tu ta j: chęć błyszczenia bez zasługi, zarozumia
łość i bezwstyd lub bezczelność.

Beż to cnót i niecnot już w pierwszym tym Etyki ogrójcu!
Chęć zasługi, skromność i wstydliwość odnoszą się także 

do cnót w obec Bliźniego. Prawda. Lecz wtedy niesą cno
tami zupełnie czystemi. Chęć zasługi, mianowicie zaś skrom
ność i wstydliwość, wtedy jedynie są czyste, gdy staramy się 
o nie li przez wzgląd na samych siebie, tj. na Bożoobrazowość 
własną. Nie ten np. ma wstyd prawdziwy, kto rumieni się 
w obec drugich, bo w tern może być obłuda, ale kto rumieni 
się sam przed sobą.

*
*  *

Siada się ninie na górolotne skrzydła Gołąbki Syonu, ażeby 
ulecić w niebiosa do wysokości już znanych. Przyjdź, o Duchu 
święty, a rozświeć nam najszczytniejsze Etery cnót i powinności 
w obec samego siebie!

I oto Boży duch wieje, wydzwaniając te słowa:
„Człowieku, ziemski namiestniku Boga! Rozpal w sobie 

niebiańskie Ideału etycznego słońce! Zjednocz się z Ojcem
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niebieskim, — myśl Jego myślą, — mów Jego językiem — 
i chciej Jego wolą! Bądź tem na ziemi, czem Archanioł 
w niebie! Już to samo nada ci moralną wszechmoc. Oto istoty 
twej przeznaczenie, Boża Prawda i Światłość, a naj pierwsza 
bożoczłowieczeńska twa potęga!

„Ziemski Namiestniku Boga! Pan jest świata swojego 
środkiem, ogniskiem, przeświadczeniem. I ty bądź, jako On! 
A bądź, jako On, nasamprzód w obec wszystkich twoich! 
Zalśnij i zagorej przeto jako słoneczny Naród Ideał etyczny 
w jednej osobie! Zostaniesz wtedy najbliższego i najmilszego 
świata twojego jaźnią. To usposobi cię do pożytecznej mu 
służby, a zrobić cię może, jeżeli Bóg uzna cię za najstoso
wniejsze woli swej narzędzie, sternikiem jego i dobrodziejem. 
Otóż pierwsze rospromienienie się twoje na zewnątrz, a druga 
moralnej twej wszechmocy potęga. I zawołasz: la nation, c’estmoi.

„Ziemski namiestniku Boga! Przez Naród służy się Ludz
kości. To prawda. Ale potrzeba znać Ludzkość, wciągnąć ją 
w siebie i stopić się z nią w jedno, ażeby można służyć Na
rodowi z pożytkiem istnym. Wtedy jedynie dać możesz Na
rodowi, czego on jeszcze niemiał, a znając życzenia i potrzeby 
Ludzkości, posunąć go nad Ludzkość na wyższy szczebel ogól
nego postępu. Rospłomień się zatem jako Ludzkość Ideał 
etyczny! To uczyni Cię całego świata twojego wyobrażnikiem, 
a może, jeżeli Bóg zechce, z jakowej strony Ludzkości Zbawi
cielem. Jest to drugie, jeszcze rozleglejsze rospromienienie się 
twoje, a trzecia moralnej twej wszechmocy potęga. I będziesz 
miał prawo zawołać: L’humanite, c’estm oi.

„Ziemski namiestniku Boga! Ludzkość planety twojego, 
to jedynie tyle przed Bogiem, co jeden człowiek zbiorowy na 
piersiach nieskończonego wszechświata. Be gwiazd, tyle i Ludz
kości na niebie. Jest to wielkie społeczeństwo niebieskie, któ
rego każdy z członków nieprzeliczona miryada, a różnego 
stopnia doskonałości dziateczeństwo Boże. Rozświeć się tedy 
jako Wszechświatowa Ludzkość Ideał e tyczny! I po wszystkich 
niebiosach naj duj samego siebie w rospostareiu się bez granic,
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— i ściągaj się znowu z nieskończoności tej w punkt jej 
środkowy, tj. w samego siebie! A znaj się i czuj z nieskoń
czonością tą w bezwzględnej Jedni; bądź przeświadczenie 
i wyraz jej na twojej ziemi! Ty, to ona cała, a ona ty ! Gdy 
będziesz mógł wyrzec: L’humanite de l’univers, c’est moi; — 
wtedyś słońce słońc we wszechnicy przeświadczenia. Tyś 
Jeden, ale jak jeden jednorodzony Syn w Trójcy Przenajświę
tszej, którego iścizną i treścią nieprzeliczone człowieczeństwa 
wszech niebieskich strzeni. Tylko tym sposobem wystąpisz 
jako Boży Syn ściślejszego znaczenia. Tylko tym sposobem 
pozyskasz Bożoobrazowość w nieskończonej pełni. A do tego 
wszystkiego Pan, który tchnął w ciebie swe tchnienie i sam 
z niem w pierś twoję wstąpił, dał ci przyrodzoną zdolność. 
Oto trzecie najrozleglejsze rospromienienie się twoje, a czwarta, 
najwyższa i ostatnia moralnej twój wszechmocy potęga! O, ty  
niewiesz należycie, jak bezdenna wielkość tkwi w tobie! Re- 
vivisce et sapere aude!

„Ziemskinamiestniku Boga! Bądź, jako Chrystus, w którym 
złożyły się wszystkie, przerzeczone wyżej moralne wszech
moce, a który, dla tego właśnie, żywym był Bogiem!“ Nie 
dość ci już, być Chrześcianinem. Potrzeba ci być, jako Chry
stus, Ideału etycznego wszech stopni i potęg wcielenie, lub 
Reał etyczny. Od tego zależy Ludzkości wielki postęp ku 
ostatecznemu jej kresowi. To Chrześciaństwo czasów spełnio
nych i Królestwo Boże na ziemi. Stań się pierwszym nowego 
świata obywatelem i otwórz Erę Ludzkości nową!“

Od trzystu lat z górą Europa przestała wierzyć ślepo 
i wydała wojnę Kościołowi, który ją  wychował. Domaga się 
na gwałt czegoś innego, czegoś wyższego, lepszego, duchową 
jej potrzebę zaspokoić zdolnego. Jedno z dwojga: Albo padnie 
Chrześciaństwo, albo też padnie tylko średniowieczne jego ro
zumienie. Chrześciaństwo niepadnie i padnąć nie może, bo 
wypowiedziała się w niem wiekuista Prawda i Światłość, przed 
którą niepodległa umiejętność, poczyniwszy nowe wielkie od
krycia i udoskonaliwszy się, jak nigdy dawniej, bije pokory
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czołem. Padną, więc tylko przestarzałe dogmata kościelne. 
Chrześciaństwo przeobrazi się całkowicie, podniesie się na 
wyższy rozwoju stopień i zajaśnieje jaśnią dotąd nieznaną. 
Kościół, który dziś w gruncie znaczy więcej od Chrystusa, 
uzna swą pychę i swój błąd, pójdzie koleją nową i stanie znowu 
na czele umiejętności, jak za pierwotnych czasów, a Chrystus 
wejdzie sam w ludzi i zbawd świat. Cofnie się Szatan 
w otchłań nicestwa, lub do Ojczyzny swojej. A Duch święty 
da Ludzkości przykazanie nowe: Bądź, jako Chrystus!

Dotąd było li Uchrześciańszczenie Ludzkości, — dalej 
będzie Uchrysłusomenie tejże. To postęp, wiedziony od Para- 
kleta z niebios, i Loika Boża. Dwa tysiące lat niemal trwało 
uchrześciańszczenie świata, a dzieło to jeszcze niedokonane 
zupełnie. Jeszcze przeważna połowa świata nieposłyszała nawet 
o wierze naszej. Może znowu dwa, może cztery, może i więcej 
tysięcy lat trwać będzie drugie, bez miary trudniejsze dzieło, 
tj. Uchrystusowienie świata. Ale to nastąpi i nastąpić musi, 
bo Ludzkość dojrzewa i godzi do ostatecznych swych prze
znaczeń. Kto prawd tych nierozumie i nieuznaje, przeznacza 
się sam na podpuszczkę dla Przyszłości świętej.

Tak nieskończony i wysoki rozrost w udoskonaleniu się 
moralnem na wzór niebieskiego Ojca i jednorodzonego Jego 
Syna, lub Ideału i Reału etycznego, — to twoja Cnota i Po
winność w obec samego siebie, twoje do Bożoczłowieczeństwa 
na ziemi namaszczenie.

Drżysz z przerażenia, niby bogobojnego i religijnego, na 
sam widok moralnćj tej wysokości, a zgorszony może myślami 
naszemi, wykrzykujesz: „Chrystus podołał osiągnąć taką do
skonałość rozmiarów nadziemskich, albowiem On był Bogiem. 
Ale my, ludzie mdli, my dzieci pierworodnego grzechu, nie- 
możemy być, co On!“ Takie przeświadczenie, usprawiedli
wiające w gruncie wszelaki występek, panowało, niestety, dotąd 
w Chrześciaństwie! I dla tego królował na ziemi Szatan, 
a mocniejszy był od Zbawiciela. Jak każdy z nas może być 
Świętym Pańskim, tak każdy może być i Synem Bożym, skoro
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tylko zażąda gorąco i mocno, być tak doskonałym, jak  niebieski 
Ojciec nasz. — I czegóż ty wymagasz właściwie? Cóż przed
stawiać Ci ma Ideał etyczny, jeżeli nie Boga? Kto nieehce 
być, jako Bóg, ten już podły robak, lub gad.

CXXXIV.

Cnoty i P o w in n o śc i  w  o b ec  Bliźniego.

Również tu naprzód zwyczajna, przy końcu wyższa Etyka.
Oto trzy prawa, którym poddać się jest najpierwszą Cnotą 

i Powinnością w obec Bliźniego.
Pierwsze prawo: „ W  każdym drugim człowieku uznawaj, 

widz i czcij równego tobie, a miłuj w nim Boga i Ludzkość, jak  
w sobie samym/“ Jak w tobie, tak w najlichszym z ludzi, na 
dnie jest Bóg. Jako ty, tak i on Kościół Pański. Jeżeli on 
oświatą, władzą lub bogactwem, jeniuszem, talentem, sławą, 
zasługą, lub czem innem niższy od ciebie; to posiada za to 
wyższości, na których ci zbywa. Na pobożnym prostaczku 
ksiądz arcybiskup, na walecznym żołnierzu hetman, na chłopku 
dziedzic, na słudze pan może się moralnie zbudować. Jeżeli 
wielki Leibnic uczył się mądrości od lada robaczka; toć i ty 
nauczyć się czegoś możesz od najpospolitszego człowieka. Dla 
tego precz z dumnym wzrokiem i tonem Możnych! Jest to 
już wzrok i ton Głupich. Tylko ten, co uznaje w drugim Boga, 
Ludzkość i samego siebie, przestaje być zwierzem samolubem, 
a poczyna być człowiekiem. W uznaniu tern dzikości koniec, 
a cywilizacyi początek. Nic więc niepomoże, pyszny Arysto
krato! Każdy tak dobry, jako ty. Uznając to i postępując 
podług tego, wyrządzasz, nie tylko jemu, lecz sobie samemu 
i Bogu cześć. Podobnież naucza Chrystus, dając przyka
zanie: „Kochaj Bliźniego, jak siebie samego! “

Drugie prawo tu takie: „Pamagaj do Bożoobrazowości
każdemu, z którym masz zażyłość, lub jakikolwiek inny dopu-
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szczający tego stosunek!“ Podnoś go do moralnej wysokości 
twojej i słowem i przykładem ! Oczyszczaj w nim myśli, uczucia 
i uczynki, — doskonal go i oświecaj, o ile twej siły! Nauczy
cielstwo takie zasługa przed Bogiem i ludźmi. Chrystus to 
czynił, a więc i ty czynić powinieneś. Z rybaków, rzemieśl- 
niczków i chłopków robią się z czasem wielcy Apostołowie, 
którzy giną za sprawę niebios. Praca około prostaczków nie- 
będzie nigdy bez owoców dla ludzkości i Boga, albowiem są 
pomiędzy nimi M arki, Mateusze i Pawłowie święci, Szekspir, 
Alfieri, Bernadote i tylu innych mężów świetnych. —  W ielki 
Sokrates, ta  najpiękniejsza starożytnego żywota gwiazda, 
chodził do warsztatów rzemieślniczych, do ubogich chat, na 
rynek i na publiczne drogi, a oświecał i uzacniał rozmową 
każdego, kogo napotkał, jak  jeniusz z niebios dobroczynny. 
Idź przeto za tak  powabnym przykładem!

Trzecie prawo: „ Oddaj się całkowicie służbie Bliźniego;
zapomnij o sobie, a żyj i działaj dian z największe??! poświęce
niem; uważaj w nim syna, lub bt'ata, dla ktorego ?nasz obowiązki 
święte!“ Na tej drodze jedynie pozyskasz miłość Bożą i p rzy
jaźń ludzką. I  nie stracisz na tern. Jest prawo wzajemności. 
Jako ty wszystkim, tak  i na odwrót wszyscy tobie życzliwi 
będą. Kochasz, więc kochan będziesz. Służyć Bliźniemu, to 
tyle co służyć najwyborniej samemu sobie. Służ wszystkim, 
bo powiedziano, że sługa wszystkich, będzie pan wszystkich, 
a kto ostatni, ten najpierwszy. Ale dość! Tyś wyższy czło
wiek i nie potrzebujesz tej wędki na Egoistów. Ty służyć 
będziesz Bliźniemu li przez wzgląd, że to twoja powinność.

Teraz wysuwają się mnogie cnót i powinności w obec 
Bliźniego szeregi, k tóre przejrzy się rączo.

Trzy są najgłówniejsze tu cnoty: Dobroczynność, Wdzię
czność i Miłość, tudzież najbrzydsze niecnoty: Twardość, Nie-



wdzięczność , Nienawiść. Powinnością jest trzymać się trzech 
pierwszych, a odpychać od siebie trzy drugie.

Dobroczynność występuje, jako Królowa cnót w tej krainie, 
jako cnota najprzedniejsza, jako Cnota samego Boga Ojca. 
Gdy obsypujesz kogo dobrodziejstwami, — gdy przeznaczyłeś 
komu dochód roczny, a upewniasz i jemu i rodzinie jeg< bie
dnej kawałek chleba; 'o wtedy jesteś dlań Opatrznością i wi
domym Bogiem! Być Bliźniemu Bogiem ziemskim, to błogie 
uczucie najwyższego zbawienia, którego doznaje sam Ojciec nasz 
niebieski. Dobroczyńca dzieli się z Bogiem szczęśliwością nad
ziemską, niewypowiedzianą. I odbiera cześć Bożą, albowiem 
ten, co przyjmuje odeń czyste łaski, czci go, jak Boga. — 
Jest stare przysłowie na języku samolubów: „Każdy dla siebie, 
a Bóg dla wszystkich.“ Ale, jeżeli chcesz być obrazem Bożym, 
musisz sobie powiedzieć: „Jam także dla w szystkich^  I czynić 
będziesz dobrodziejstwa, gdzie tylko nadarzy się ku temu po
goda. Nie potrzebujesz tu wcale bogactwa bez miary, lecz 
jedynie dobrej woli. Nie samemi pieniądzmi czyni się dobrze. 
Jesteś dobroczyńcą, gdy np. ofiarujesz komu zbawienną radę, 
lub pociechę, a rozbudzisz w nim moralną m oc;— gdy zdro
żnemu sprostujesz i ułatwisz dalszą kolej żywota; — gdy ule
czysz rozpaczającemu żonę, lub dziecko; — gdy obronisz uci
śnionemu majątek; — gdy przyjmujesz na siebie wspaniale 
cudzą winę, odpowiadasz za nią i tym sposobem, byś też sam 
za to coś ucierpiał, ocalasz biedaka, który miał ginąć marnie; — 
gdy tonącego wydobędziesz z wody, a sparaliżowanego z pło
mieni. Jeżeli niemasz bogactwa materyalnego, możesz mieć 
bogactwo moralne, które jest niewyczerpane, a którem służyć 
da się wszystkim. Niemogąc wreszcie być dobroczyńcą dla 
wszystkich, bądź nim dla wielu, a przynajmnićj dla j e 
dnego!  — Jeżeli masz trochę majątku, niepowinieneś zasnąć, 
dopóki niedopomógłeś mężowi niepospolitych zasług, cierpią
cemu biedę. Jesteś wtedy dla tego, co stał się w wysokim 
stopniu Bożym obrazem na ziemi, namiestnikiem narodu i Boga. 
O, warto być dobroczynnym, by tćż li z powodu, aby samemu



doznawać szczęśliwości Bożej! — Czyń dobrze bez względu, 
czy osoba biedaka warta tego, lub nie! Dosyć, że to Bliźni 
i brat tw ój! Niebacz nawet na wdzięczność i niedomagaj się 
jej wcale! Dobroczynność jest Cnota i Powinność, która, jako 
wiesz, ma być niebiańsko-czysta. Jeżeli komu czynisz dobro
dziejstwo w myśli Konfucyuszowćj, lub dla tego, byś go zobo
wiązał dla siebie i do pewnych służb zniewolił, niegodzien 
jesteś wdzięczności. Frymarczysz cnotą z niebios, jak lichwiarz 
pieniędzmi. — Najtrudniejsza, umieć być dobroczyńcą, albo
wiem to, jako się rzekło, Cnota samego Boga. Dobrodziej
stwo twoje upokarza, już tego, co przyjąć je musi. Onby 
wolał sam być ci dobrodziejem. Jeżeli zaś go obrażasz, jeżeliś 
dlań nie dość delikatny i oględny;— jeżeli nie wiesz, jak dra
żliwą robi się dusza wyższego człowieka w potrzebie; — to 
jedną ręką przykładasz maść mu na ranę, a drugą rozdzierasz 
za to serce. I czy podobna, ażeby ci był wdzięczny? Że 
wdzięczność tak rzadka, pomimo tego, że natura ludzka nie jest 
zła, to jedynie z powodu, iż rzadko umieją ludzie wykonywać 
dobrodziejstwo po bosku. Bóg nam daje wszystko, a podzię
kowania nawet za to od nas nie wymaga. Jak dobroczynność 
Boga, tak twardość dla Biednych Szatana samego jest tchnie
niem. Kto twardy, ten już nie człowiek.

Wdzięczność jest w powiatach tych druga cnót królowa. 
Jeżeli dobroczynność cnotą Boga Ojca, to wdzięczność cnotą 
Boga Syna. I, zaprawdę, ten tylko z ludzi zdolny jest wdzię
czności istnej, co zbliża się najbardziej do Bożego Syna! —• 
Wdzięczność niech będzie moralną duszy i gorącą serca po
trzebą; niech będzie przeczystą cnotą, nie zaś, jak dzieje się 
to zwykle, rostropności kałkułem, podług starego przysłowia: 
Gratiarum actio, ad plus dandum invitation — Mewyzwolisz 
się od obowiązku wdzięczności, gdy odpłacisz w dwój- lub trój- 
nasób dobrodziejstwo. Cnota, nie pieniądze, a dobroczynność 
nie pożyczka na lichwę. Skoro przyjąłeś dobrodziejstwo, obo- 
wiązan jesteś do wdzięczności na wieki. Nie pytasz się wcale, 
czy dobrodziejstwo ci wyświadczone płynęło z czystych, lub
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nieczystych pobudek. Sąd o tern należy, nie do ciebie, ale 
do Boga. Choćby dobrodziejstwo było i nieczyste; niech wdzię
czność twa za nie będzie czysta! W tedy wdzięczność zaważy 
więcej na szali sprawiedliwości przed Bogiem i ludźmi od do
brodziejstwa. —  Walcz z dobroczyńcą tw oim ! On dobroczyn
ności, ty wdzięczności mocą, starajcie się jeden drugiego prze
zwyciężyć. Bądź wdzięczny zgoła dzieciom i wnukom twego 
dobrodzieja, a tchnij wdzięczność w pierś twych następców! 
Jak  okazuje się wdzięczność? Czcią dla dobroczyńcy, jak  dla 
Boga, — gotowością przelania zań i rodzinę jego krwi wła- 
sn^j, oddaniem mu do wolnej woli całego mienia swojego, 
gdyby on popadł w ubóstwo. —  Jak  wdzięczność najbielsza, 
lub iście niebiańska cnota, tak  niewdzięczność najczarniejsza 
z niecnot.

Miłość, k tórą bierze się tutaj jedynie w znaczeniu mo- 
ralnem, świętem, ukazuje się na polach tych trzecią cnót Kró
lową. Jest to Cnota Ducha świetego. Jako pomiędzy Bogiem 
Ojcem a Bogiem Synem kładnie się Duch święty, tak  między 
dobroczynnością i wdzięcznością stoi miłość. Bez miłości tego, 
którem u dopomagasz, niebędziesz dobroczyńcą prawym, a bez 
miłości dobroczyńcy twego niebędziesz wdzięczny prawdziwie. 
Miłość tu  kojarzy obie strony po niebiańsku. — Myśmy wszyscy 
jednako biedni, bo ziemia nie jest niebem. Któż niepotrze- 
buje pomocy Innych? Stąd wszyscy są sobie dobroczyńcami 
i wszyscy obowiązani są do wdzięczności sobie na wzajem.
Dla tego też powinno się mieć i miłość dla wszystkich. __
la k ,  miłość powinno się niejedynie dobrodziejom, przyjacio
łom i krewnym, żonie i dziatkom , lecz wszystkim ludziom 
bez wyjątku! Jest to znaczenie miłości Bliźniego, na której 
gruntuje się tak  społeczeństwo moralnie, jak  na własności oso
bistej politycznie. Lecz nie dość! Kochaj zgoła twych nie
przyjació ł! Przykazuje to Zbawiciel. Jeżeli tego nie podołasz; 
to miłość twa nie pełna, nie czysta, nie Chrystusowa, a da
leko Ci jeszcze od tego, ażebyś był Bożym obrazem. —  Okro- 
pna jest nienawiść, msciwosc i zemsta, albowiem są to niecnoty

Panteon. Tora III. - W .  1F-
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przeciw miłości, zaczem przeciw Duchowi świętemu, za które 
niema przebaczenia ani na ziemi, ani w niebie.

Do miłości odnosi się Przyjaźń, która wysoką, i rzadką 
jest cnotą. Jak wybierasz sobie jednę kobietę na żonę, tak 
wybierasz przynajmniej jednego mężczyznę na przyjaciela.
Tylko Bóg obejśdź się bez drugiego Boga może, lecz ludzkie 
Ja wymaga koniecznie drugiego Ja , które w danych razach 
podołałoby je podnosić, zapalać do dobrego i pokrzepiać nie
bem. Przyjaźń czysta i prawdziwa ma znaczenie wielkie. 
W niej albowiem uznaje się Drugiego za swojego równia, za 
sobowtóra, za swoje alter Ego, i miłuje się go, jak siebie sa
mego. Jak z Boga Ojca wydobywa się Bóg Syn i daje przez
to początek światu; tak z osoby twojej wydobywa się tu dru
gie twoje Ja, twój przyjaciel, który kładnie się obok Ciebie 
i rozszerza osobisty twój świat. — Pitagoras uczy: „Każdy 
przyjaciel jest podwoijene się twoje. Mając wiele przyjaciół, 
masz wiele własnych głów, serc i rąk , jesteś potężny, jak 
moralny Cyklop „i podołasz uczynić coś dobrego.“ Zeno zaś 
stwórca Stoików, napisał: „Życzę sobie, nie takiego przyja
ciela, któryby nigdy mnie niezapotrzebował, ani takiego, któ
ryby niósł mi pomoc w potrzebie, lecz takiego, któremu 
sam mógłbym służyć, albo podnosząc go moralnie, albo 
osładzając mu żywot jakim bądź sposobem.“ Jest to piękna, 
ale nie zupełnie czysta. Żądasz tu być komuś dobroczyńcą, 
ale nie przyjacielem. Ty życz sobie takiego przyjaciela, któ
ryby spółzawodniczył z tobą cnotami, zasługą i wszech Bożo- 
obrazowością, a kochał Ciebie, jako ty go kochasz! Niema 
przyjaźni między łotrami i opryszkami. Wiąże ich tylko je
den interes. Przyjaźń istnieje tylko między cnotliwymi, gdyż 
ona gorąca miłość Dobrego.

*
*  *

Nie możemy o cnotach dalszych tego okołu mówić ani 
nawet tak krótko, jak o dobroczynności, wdzięczności i miło-
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ści. Jest ich zbyt wiele i rzecz nasza rozrosłaby się wnet 
w rozmiary olbrzymie. Potrąca się więc tutaj róg obfitości 
z lekka ledwie o ty le , by przynajmniej obaczyć było można 
bogatą treść jego wewnętrzną.

Jeżeli w każdym uznajesz równego sobie, to wiesz, że 
jako ty, tak  i on, z woli Bożej, stoi jako cel dla siebie i nie 
weźmiesz go nigdy za środek twój. Zgoła sługę twojego uwa
żasz za cel dla siebie, który zobowiązał się dobrowolnie dopo
magać ci do celu twojego, lecz nie wyrzekł się wcale wła
snego celu. Jako Boże, tak  żadne ludzkie Ja  wyzuć się z siebie 
samego niemoże i niepowinno. Zwierz, ale nie Bliźni, niech 
będzie twem narzędziem! Wiesz także, iż pełniąc powinności 
względem Drugich, zobowiązujesz ich, choć o tern niepomy- 
ślisz naw et, do pełnienia powinności względem Ciebie. Jeże- 
liś np. grzeczny  dla nich; oni także będą ci grzeczni. I  dla 
tego uznajesz za powinność twoję cnoty: Cierpliwość, Dobrą
wiarę i Dobrą wolę, Dobroć, Gościnność, Grzeczność, Łagodność, 
Niewinność, Otwartość, Pobłażanie, Pojednawczość, Prostodu- 
szn o ść , Przychylność , Przykładność, przystępność, Przystojność, 
Przyzwoitość, Rozmowność, S łodycz, Szlachetność, Szczerość, 
Towarzyskość, Uprzejmość, Usłużność, Wesołość, Wyrozumia
łość, Względność, i Życzliwość. Cnoty te wydobywasz z siebie, 
pizyswajasz sobie i masz w gotowości dla wszystkich bez wy

j ą t k u . — Unikasz zaś odwrotnych im niecnot: niegrzeczności 
i grubijaństw a, niechęci, gniewliwości, złości, cierpkości, obłu- 
dy, chytrości, złej wiary i złej woli, nieuczynności, bezwzglę
dności, obrazy i zgorszenia, skrytości, nieprzystojeństwa, nie
gościnności, goryczy, ironii, szyderstwa i t. p*.

Wchodząc w stosunki pieniężne, lub majątkowe z kim, 
powinieneś mu uczciwość rzetelność i sumienność, ufność i s łu 
szność , a jeżeli mu niedowierzasz, powinieneś sobie samemu 
ostrożność, oględność i namysł. Odpychasz zaś od siebie nie
uczciwość, nierzetelność i nie sumienność, bezzasadne niedo
wierzanie i niesłuszność, w razie zaś konieczności, k tórą roz
tropność radzi, łatwowierność i ślepe zaufanie. Ani sza-

15*
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chrajem, ani pieniaczem nie będziesz. Rządzisz się sumieniem
i honorem. / . . .

Dla mężów zasłużonych będziesz miał czesc i uwielbienie.
A, mówiąc o nich, okażesz, iż nie jesteś roskoclianym w sobie 
i zarozumiałem łypiem; iż niepiecze cię, w obec nich, za
zdrość, zawiść i nienawiść; iż niechorujesz na podłe lekcewa
żenie, oszczerstwo, drwinkowanie, lżenie i obrzydliwą clięc 
szkodzenia, Ty potwarzać ich nie będziesz, bo strzeżesz się 
biedoty ducha. Szczere uznawanie obcej wyższości daje świa
dectwo wysokości własnej, oznacza zacność, a jest „rata avis, 
nigroque simiUma cygno.“ Ty będziesz takim łabędziem. I sta
rać się m asz, ażeby wszyscy podobni byli z tej strony do 
Ciebie, bo kochasz twój naród. Gdzie bowiem zasługa do
znaje nagrody, a przynajmniej czci ogólnej, tam jawią się
wielcy mężowie. . . .  x .

Kobietom powinieneś to samo, co wielkim i zasłużonym 
mężom t. j. cześć i uwielbienie. M e dla tego, że stanowią 
płeć piękną, ale, że są aniołami ziemskimi dla nas. Cnoty 
i powinności ich są trudne, a one przecież umieją im sprostać. 
Wysoki i ogólny szacunek dla niewiast zamienia je w nie- 
bianki, k tóre, jako matki, siostry i żony nasze, namaszczają
nas do Bożoczłowieczeństwa.

Dla rodziców i władzy prawej, nie od Szatana, ale 
rzeczywiście od Boga pochodzącej, będziesz miał posłuszeń
stwo. Pismo mówi: „Słuchaj Ojca i Matki, ażebyś długo 
ż y ł ! “ O, wielka, głęboka to prawda! Dzieci nieposłu
szne umierają rychło. Czemu? Rozum młody jest niero- 
zumem. Odpychając nauki i doświadczenia rozumu starszego, 
podkopuje się żywot. Syn, niesłuchajająey Ojca, kark skręci, 
lub będzie powieszon, a córka, niesłuchająca matki, oddająca 
się własnym żądzom, będzie shańbiona i niedożyje lat trzy
dziestu. Egoizm sam przeto radzi tu , ażeby zważać na przy
kazanie Boże. -  A czy wiesz, na czem właściwie zależy po
słuszeństwo? Nie pytaj się nigdy, gdy ci rozkazują: czemu, 
dla czego, po co, na co, ale wykonaj rączo, co ci każą. Po-



źniej możesz się zapytać, jak powyżej. Pytanie takie, zwła
szcza przed wykonaniem rozkazu, oznacza, że chcesz być 
posłuszny tylko rozumowi twemu i oceniać rozum Ojca lub 
matki. Pytanie zaś, po wykonaniu rozkazu, wyjawia chęć 
nauki. Posłuszeństwo wtedy jedynie czysta jest cnota, gdy 
dzieje się przez miłość i cześć dla rozkazującej osoby. „Ona 
tak chce, to mi dosyć! Ja ją kocham i zmartwić jej nie żą
dam. Wola jej mi święta.44 — Niepotrzeba tu już robić uwagi, 
że powinność posłuszeństwa tam ustaje, gdzie polecają ci coś 
bezecnego i haniebnego, coś, czego niepodpisuje twe sumie
nie. Wtedy bądź posłuszny Bogu i głosowi Jego w tobie, nie 
zaś nieprawym ludziom! — Niecnotami tu s ą : nieposłuszeń
stwo, krnąbrność, upór.

Panu twojemu powinieneś głęboki szacunek, a w przyję
tych na siebie obowiązkach, słuzbistość. Jemu, jako i żonie 
twej, zachowasz wierność. Uważasz go, kochasz i słuchasz, jak 
Ojca, a starasz się o jego zadowolenie i łaskę. Tym, co cię 
obrazili i popadli w twoję moc, okażesz Spaniałomyślność. 
Przebaczysz im, a chociaż rzucili na Cię kamieniem, odciśniesz 
im chlebem. — Dla Nieszczęśliwych miłosierdzie, dla Cierpią
cych Spółczucie i Litość, dla Złych surowość, lecz zarazem 
ludzkość i łaskawość. Dla wszystkich Sprawiedliwość i Pomoc.

Nieprzywodzi się już tutaj niecnot, odpowiednich cnotom, 
bo każdy je bez trudu najdzie.

Jakże szczęśliwi byli moraliści starzy, którzy, jak np. 
Epikur, Zeno, liczyli tylko trzy cnoty: wstrzemięźliwość mę
stwo i sprawiedliwość! Dziś cale inaczej. Już w stosunku do 
Bliźniego jest cnót nieskończona moc, które pomnażają się 
z nowemi wiekami i nowym ich duchem, a osobliwemi i wy- 
jątkowemi położeniami ludzi. Cnót jest dzisiaj wiele, ale za 
to wiele i niecnot. Cień trzyma się światła, a wzrasta po
społu z jego wzrostem. Niewymieniło się tutaj wszystkich 
cnót i odkryć ich można dość nietkniętych. Ale, któryż 
naturalista podołał wyliczyć wszystkie zwierzęta, ptaki, 
owady i rośliny, chociaż te nie rodzą się co chwila inne,



jak  cnoty i niecnoty? Wreszcie nie chodziło tu o słownik 
cnót i niecnot, ani o historyą naturalną tego E tyki powiatu.

*
*

Wiadomo już, że Bliźnim rozmiaru rozległego jest Naród , 

a rozmiaru jeszcze rozleglejszego Ludzkość. "Wiadomo także, 
iż filozoficzny moralności pierwiastek przykazuje kochać tak 
Bliźniego tego, jak  kocha się samego Boga, a żyć i działać 
d la ń , nawet umierać zań w razie potrzeby. Stąd rodzą się 
dwie nowe wielkie, a bez miary święte Cnoty i powinności 
w obec Bliźniego. Imię ich P atryotyzm  i Humanizm .

I  tak  niech każdy miłuje naród swój niewypowiedzianie, 
bez m iary ! Jako Bóg sam, tak  i Naród żyje w piersi każdego, 
a jest jego Ja  gruntem , osią, piastą, iścizną. Jako bez
Boga, tak  bez Narodu twego zamieniłbyś pierś własną
w otchłań nicestwa, w której gnieździ się Szatan, a byłbyś 
bez rdzenia z niebios i bez szpiku z ziemi.

Bracie mój drogi! Bądź również Humanistą  najwyższego 
stopnia, lecz wyróżniaj Humanistę od Kosmopolity, którego ha
słem : ibi patria  ubi bene! —  Co H um anizm ? Wszystko, co
wielkiego i czcigodnego i świętego, co Bożego w objęciach
Ludzkości. On oświata i praca europejska, — on cnota Greków 
i Rzymian starożytnych, — on rycerskość średniowieczna, — 
on świętość chrześciańska, — on przem ysł, bogactwo i potęga 
Zachodu. Co tylko człowieczeńskiego, religia, moralność, po
lityka, dzieje, umiejętność, sztuka piękna, rzemiosło, co tylko 
upięknia i uświetnia ludzki świat na łonie Bożego św iata, to 
on. Ukochaj więc ludzkość i ucz się od niej, czego ci braknie! 
Ucz się od niej przedewszystkiem mądrości i mocy! Czemu 
Ludzkość na Zachodzie tak  potężna? Bo rzuciła Średniowieczną 
wiarę, ślepą, k tóra  dzierżyła ją  długo na pasku swej fanatycznej 
bezwładzy, a urobiła sobie niepodległą oświatę, k tóra rospo- 
starła  przed nią przemysł i bogactwo, a okazała się najwyż
szą na ziemi mocą. Pójdź i ty w jej ślady! Bądź, czem byli



niegdyś wielcy Pradziadowie twoi! Więcej filozofii! Sapere 
au d e ! Oddawaj cnotom Narodu twego cześć i uznaj śmiały, pod 
najważniejszemi względami przodujący Europie jeniusz jego; ale 
wiedz, że Naród twój w naukach zaniedbany; że więc nieskoń
czenie wiele potrzeba mu uczyć się od narodów innych. Kto 
kocha jedynie naród własny, a przez patryotyzm pusty patrzy 
na narody inne z zarozumiałością i pogardą, stanie się jedno
stronny i ciemny, jak Chińczyk, a gdy upadnie, niebędzie dlań 
ratunku. — Ukochaj Ludzkość, jeżeli kochasz Naród twój! 
Czy ona niestanowi istoty Narodu twojego, jego treści i duszy ? 
Czemże on byłby bez niej, jeżeli nie ogromną bydląt trzodą? 
—• Ukochaj Ludzkość, już przez wzgląd na samego siebie! 
Wszakże, jako Bóg i Naród, tak  Ludzkość sprawuje jaźni twej 
osnowę. Masz być sam, jako Ludzkość Ideał etyczny. Znaj 
przeto i czcij Ludzkość, ażebyś mógł przedstawić ją  na sobie, 
jako Ideał taki! Oto Humanizm, na którym stoi Patryotyzm. 
On cnota cnót.

*
*  *

Jako człowiek ten lub ów we społeczeństwie zwyczajnem, 
tak  ty we społeczeństwie wielkiem, lub na piersiach Ludzkości, 
z mnogich narodów złożonej, jesteś li jeden członek, związany 
z Całością swoją, w sobie nieskończoną, rozległą, świętą i żywą. 
Wszelaki naród inny jest dwój brat, jest dla Ciebie Bliźni. 
A Chrystus wyrzekł te słowa: „ Kochaj Bliźniego, ja k  siebie 
samegoP Kochaj więc każdy naród, ile ich tylko jest na ziemi!
I każdy godzien twej miłości. Czyliż nieżyje w każdym, ró
wnie jak  w tobie, pewna M yśl Boża i pewne Posłannictwo 
Pańskie? Czy nie każdy, jako ty, Pracownik około ostatecznych 
Ludzkości celów? Czy nie wszystkie narody, pospołu z tobą, 
stanowią Dziateczeństwo Ojca niebieskiego na ziemi ? Precz 
więc z uprzedzeniami i z niechęciami przestarzałemi ku na
rodom innym! Każdy z nich tak dobry, jako ty. Rozszerz 
twe ramiona i przytul wszystkie do gorącej p iersi! Jeżeli tego
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u i e uczy ni sz, będziesz jako Chińczyk, roskoehany li w sobie, 
nielubiący narodów innych, niesprawiedliwy względem wszyst
kich i dla tego sam od wszystkich lekceważony. Nie! Naród 
Ideał etyczny, myśleć tak nie może! Jego tchnieniem, nie 
międzynarodowa nienawiść, lecz humanistyczna Miłość.

*
*  *

Jeszcze nieco z Etyki wyższej, a coś arcyważnego i tobie 
zbyt potrzebnego, o Narodzie! Jak różne narody, tak i różne 
wiary religijne, rozdzielające Ludzkość w ogromne Ciała zbio
rowe, lub różne Kościoły, istnieją na ziemi z woli Bożej. Jako 
we wszelakim narodzie innym, tak i w każdym kościele innym, 
pracuje pewna Myśl Boża, która się wypowiada, i jest pewne 
dla Ludzkości Posłannictwo z niebios, pewien Mesyanizm. Uboga 
byłaby Ludzkość bez różnic narodowych, — również uboga 
byłaby jej religia bez różnic wiarowych. Różnice te, są, zaiste, 
nie z niebios, lecz z ziemi, a wyrażają różny stopień oświaty 
i wewnętrznej potrzeby ludzkiego ducha. Jednym wystarcza 
Fetysz, drugim Budda, innym Mahomet. Nam potrzeba Chry
stusa. Różnice te na piersiach ludzkości są naturalne i ko
nieczne. Bez nich Jedność byłaby bezbarwna. Jedno jest 
niebo, lecz i na nim gwiazd tyle. Jedna jest religia, ale w niej 
świateł udzielnych, lub wiar mnóstwo. Cóż stąd? Oto jeden 
Kościół względem drugiego Kościoła jest także Bliźni, a każdy 
z nich ma jednako za święty i od Zbawiciela przykazany obo
wiązek miłość Bliźniego! Szanuj więc wszelaką obcą ci wiarę, 
jak własną! Jeżeli tego nieczynisz, grzeszysz przeciwko prawu 
Bliźniego i obrażasz Boga, który niezabija, jak życzyłby sobie 
tego fanatyczny ślepowierca, piorunem swym różnowierców, 
ale łaskawy im, równie, jak tobie. On pomógł niejednemu 
z nich do potęgi i chwały.

Wykrzykujesz za Veilotem, zgrzytając zębami: „Prawda 
jest tylko jedna. Ona li w naszym świętym Kościele. Dla 
Prawdy powinno się Miłość, a dla kłamu nienawiść. Tole-



rancya dla kacerstw, dla wiar pogańskich, to obojętność reli
gijna, grzech!“ Miły bracie! Wolno ci wierzyć i twierdzić, że 
wiara twa jedynie prawdziwa. To zgoła twoja powinność. 
Ale stąd nie wynika wcale potrzeba nienawiści dla wiar innych. 
Nienawiść jest zawsze cora piekieł. K toraż z wiai nieupewnia 
uroczyście i głośno, że ona jedna jest prawdziwa? To tenże 
sam Egoizm , który widzi się w narodach i pojedynczych lu
dziach. Gdyby Ludzkość poszła za głosem twoim, rospadłaby 
się na tyle wojennych obozów, ile jest wiar, a rznęłaby się 
wściekle do szczętu. W szak każda wiara jest jednako ślepa 
i jednako uprawniona! Miasto miłości byłaby wtedy nienawiść 
religii prawem i niebios oddechem. Któż naowczas byłby 
Bogiem, jeżeli nie Szatan? Potrzeba tedy również kościołom, 
lub wiarom, uznać się na wzajem, jako sobie równe. Od tego 
zależy oświata istna i Chrystusowa. Barbarzyniec, by też był 
już i Chrześcianinem, zna tylko miłość własną, a Oświecony 
od umiejętności Ducha świętego stoi na miłości Bliźniego. 
Niezawodnie, Praw da jest tylko jedna. Jest nić]; Bóg jeden  
i jedyny; jest nią prawda absolutna, achrematyczna, bezwzglę
dna, prawda na wieczności łonie, lub prawda w niebie. Ale, 
gdy tamten świat wstępuje w ten świat, rzecz się ma inaczej. 
Prawda jedna i jedyna staje się naturą, w słońca, ziemię, 
kruszcze, kamienie, rośliny, zwierzęta i ludzi nieskończenie 
bogatą, lub roskrusza się w nieprzeliczone względnych prawd 
krocie. Wreszcie prawda ta  jedna i jedyna wypowiada się 
od wieków na wieki dla różnych istnienia kręgów, dla różnych 
Ludzkości, dla różnych narodów, dla różnych czasów odmiennie, 
a zawsze w miarę ukształcenia i potrzeby człowieczego ducha. 
Ze wszystkich tych prawd względnych, prawdę bezwzględną 
wypowiadających, przez kogoś głoszonych, a przez mnóstwo 
uznanych, w miarę zamienionych, wygląda ta  sama Prawda 
bezwzględna, jedna i jedyna , lecz żadna z tych prawd niejest 
i być niemoże całkowicie nią samą. Tu także jedno Słońce, 
a nieskończoność promieni; jedno światło na niebie, a wiele 
barw na ziemi!
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C X X X Y .

Cnoty i Powinności w obec Boga.

. Cz-™! si? 0 cnotach '  Powinnościach tych na końcu „o-
mewa* bog ostateczny moralności grant. Bóg atoli jest równie 
początek, jak koniec, Alfa i Omega wszystkiego. Wiedz 
tedy, ze niepełniąc cnot i powinności w obec Boga, niepodo-

w^obec BIB'™!! i' 1’° WlnU0Ści aIli w obec sallK,go siebie, ani 
i n 't t’ aJu SI8 tu zatem pieczęć Nauce
śie i n ż T  n  7 * * *  ~  T“ “ Że któro znaS Ju* z filozoficznego moralności a  zarazem trzy
najistotniejsze powinności i cnoty.

Pierwsze prawo: „Usiłuj, o ile starczy twa jenialność 
1 nauka, piinosc i wytrwałość, po Zgłę
bianie Istoty Bożej Bogoznawstwo i Bogomyślność, które od’.

zma się od teologu i katechizmu, jako niepodległe; to źródło 
przenajświętsze wszystkich cnót rzetelnych. Znając Boga, bę
dziesz znał i samego siebie i Bliźniego, albowiem Bóg i twojej

nie Ro6J JT n‘ ‘m0*!', Gt'y nieZnaSZ i!oga’ wieIbić idziesz,
’ | a’ , Jakls hsulut panteistyczny, jakiegoś Demiurga, 

awet Szatana, a w sobie samym i Bliźnim obaczysz pewien 
ro zaj dwunożne i gorozumnego zwierza. Jeden z przemądrych

m n ie-° 'V V tT ™ ’ t?™7  choilził na me Pr d ekcye, rzekł do 
ionv h i IJznacBoga tw°jugo niemogę. On mi zbyt uta-
S  o JeSZCZe, “ !styczn5’- Sł0ńce mi Bóg. Słońce ogrzewa 
świat daje nam chleb i żywot. Dobrodziejstwa jego są widome.

wieku i o o " T  T g° B°ga?“ 1 ° t0 "'dziewiętnastym 
eku siod stolicy Europy Polak, czciciel chaldejskiego Ba-

i . 1 1CTZC1 nieP°może, iż weźmiesz sobie Boga z chrze- 
scianskiego Katechizmu. Lubo w „im Bóg prawdziwy, nie-
podołasz Go pojąć bez Teozofii i Filozofii, bez rozmyślania

- i. Od wyobrażeń zaś twoich o Bogu zależą pojmowanie



siebie i pojmowanie Bliźniego, tudzież rodzące się stąd cnoty 
i powinności.

Drugie prawo: „M iłuj Boga, ktorego poznałeś, miłuj Go 
miłością wszech miłości, miłością najpotężniejszą, miłością bez 
granic!“ On miłości takiej godzien, albowiem On twój Stwórca, 
P an  i Ojciec niebieski, w którego ręku żywot twój i wszystkie 
twe losy. Miłując Boga, miłujesz i Bliźniego i samego siebie, 
miłujesz Naród twój i Ludzkość. Czemu? Bóg, jako wiesz, 
ostateczny jaźni twej i wszelakiej grunt. Gdy miłujesz Boga 
w Bliźnim i w sobie, uświęcasz przez to miłość pomiędzy 
ludźmi zwyczajną, miłość płciową i przyjaźń, tudzież miłość 
własną, która, bez uświęcenia tego, jest zwierzęca i występna, 
a człowieka niegodna. Gdy miłujesz Boga, miłujesz Człowie
czeństwa wszech niebieskich kręgów, — miłujesz rzeczy wszech
świata, —■ miłujesz wszystko, albowiem Bóg jest na dnie 
wszystkiego. Miłując więc Boga, jesteś, jako On sam, tudzież 
jako Chrystus, wszystek i cały Miłością. Już to samo lobi Cię
Bożym obrazem.

Trzecie prawo: „Bądź posłuszny Bogu posłuszeństwem
Aniołów!“ Wola Boża niech będzie wolą twoją! Odepchniesz 
wolę w łasną, jako złą i grzeszną, ilekroć niebędzie zgodna 
z wolą Bożą, k tó rą  objawia Ci zawsze własne twe sumienie. 
Herder pisze: „Człowiek wolnej i luźnej, niepodległej woli, 
choć grzeszy ciężko, pada, wydrzy się, swywoli, pomimo 
wszystkie głupstwa, niecnoty i wady, w art więcej, niż Aniołęw 
bezwolnych gromadyU O, nie, nie! Usposobienie duszy Anio
łów, to nie niewola, lecz wolność rzetelna, albowiem cale co 
innego, być posłusznym Bogu, a być posłusznym komu z ludzi. 
Bóg jest Ja ostateczne i niebiańskie w mojem ziemskiem i tu- 
tecznem J a ;  — On moje Ja najrzetelniejsze. Wola Boża, wola 
moja najprawdziwsza. Gdy zgadzam się z wolą Bożą, wypeł
niam wtedy własną wolę, należycie pojętą, a gdym posłuszny 
Bogu, jestem wolny, jako Bóg sam. Wola moja i Boża 
chce zarówno Dobrego. Gdy trzymam się woli Bożej, jestem 
dobry ; gdy zaś żądam mieć wolę inną, hołdować będę zwierzu,
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lub Szatanowi, odpadnę od Boga i od samego siebie, okaże 
światu, zem mc niewart, żem porzucił jądro rzeczy dla łupiny, 
istotę dla mamony, byt dla nicestwa.

Tutaj miejsce do mówienia o następujących cnotach i po
winnościach : 1

Bogobojność jest najpierwsza z cnót i powinności zwy
czajnych odnoszących się do Boga. Ale potrzeba tu  rozumieć 
rzecz należycie. Grzeszysz, jeżeli boisz się tak  Boga, jak 

oisz się okrutnego, twardego, a choćby i sprawiedliwego Pana 
ziemskiego; jeżeli boisz się Go po żydowsku. Popadasz na- 
onczasw takzw any Anłropomorfizm, a nie znając Boga, mięszasz 
d o tę  Jego z istotą ludzką i czcisz Człowieczocha. Bóg nie 

jest Hanem niebieskim, a nie zna, co samowola. On wszech 
o rego zdrój, tryskający w twej piersi zbawienia kanarem 

Boj się Boga nie dla tego, że wskazać cię On może na biedy 
cierpienia i nieszczęścia; ale dla tego, żeby piersi twej nie 
opuścił! Jeżeli zas Bog z ciebie wyszedł, biada Ci, biada! Prze
stajesz być sam sobą. Będziesz zero. A to najokropniejsza 
niedola. Co zatem bogobojności zasadą? Unikać grzechu, być 
czystym, snażnym i świętym, stać się miłem Bogu mieszka
niem Bozem. —  Niecnotą tu odpowiednią Bezbożność. Wy- 
oi na tu rzeczy nazwa. Ten bezbożny, kto bez Boga, t. i 

z torego istoty, zaczem z myśli, uczuć, mów i uczynków 
Log ustąpił Bezbożny, to strąg, w którego wnętrzu, nie ja
dro, lecz robak, lub pajęczyna.

Naoożność jest druga religijna cnota i powinność. Ale 
i tutaj należy pojmować rzecz głębiej, albowiem spacza ją  po
spolicie świat. Nabożny, nie ten, co chodzi często na nabo
żeństwo kościelne, a patrzy na piękne panie, lub czyni to 
z powodu, ażeby ludzie nań patrzyli i widzieli w nim reli- 
gianta; ale ten, co odbywa nabożeństwo szczerze, serdecznie 
goiąco, czy to w Kościele, czy w izdebce swojej, mniejsza o to,
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byle w świątnicy Pańskiej najprawdziwszej, którą jest własna 
pierś; czyli ten, co modli się z głębin duszy. Są mędrko
wie, co uwolnić się chcą od nabożnośei, t. j. od modlitwy, 
mówiąc, że to rzecz niewiast, dzieci i gminu; że oni wolą po
znawać Boga i tym sposobem służyć mr bez miary godniej. 
Czcza gadanina! Nie dość znać, potrzeba kochać Boga. Nie dość 
służyć Mu głową; służ Mu także sercem! Inaczej nie przyjdzie 
do bogobojnej dłoni i dobrego uczynku. Módl się tedy ró
wnie gorliwie do Boga, jak gorliwie rozmyślasz o N im ! Mo
dlitwa, to Teozo/ia serca. — Przeciwieństwem i niecnotą tu 
nienabożnośó. Człowiek nienabożny niekoniecznie już jest bez
bożny. On zazwyczaj taki, co nie umiał przeprowadzić Boga 
z głowy swej do serca, lub taki, co nie pojmuje i nie zna Boga 
prawdziwego. Jużcić to słuszna, że n. p. panteusz, któiemu 
Bóg jest tylko siła sił, lub Duch bezwzględny, t. j. Ogół ja
kiś bez Osobistości, nie modli się do takiego Boga. Bóg jego 
nie wart modlitwy. Kto się nie modli, okazuje przez to samo, 
że nie zapoznał się z Bogiem prawdziwym. Ale grzech mo
dlić się dla parady.

Pobożność jest w powiatach tych trzecia cnota i powin
ność. Odróżniaj ją  od nabożnośei! Pobożny, nie ten, co modli 
się szczerze, jak nabożny, ale ten, co myśli, czuje i działa, 
żyje i postępuje po Bogu, lub podług woli Bożej. Nabożność 
jest rzeczą serca, a pobożność rzeczą ręk i; pierwsza modlitwą, 
druga dobrym uczynkiem. Pobożny, acz nie modli się wiele, 
daje jałmużnę, czyni dobrodziejstwa, służy Bliźniemu, jak może. 
Żyjąc dla dobra Ogółu, poświęcając się za Naród i Ludzkość, 
idąc na krzyż za Prawdę, Światłość i Świętość, którą jest 
Bóg, czuje on, że działa po myśli i woli Bożej, a żyje po 
Bogu, lub podług Boga. Można być już nabożnym, lecz jeszcze 
nie pobożnym; można być także pobożnym, nie będąc nabo
żnym. Powinnością jest urobić w sobie jedno i drugie. —• Nie
cnotą tu przynależną niepobożność, lub niezbożność. Choćbyś 
przesiadywał w Kościele dzień i noc, a całował stopnie ołta
rza, skoro nie czynisz nikomu nic dobrego, jesteś niezbożny.
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Do cnót i powinności tego ustępu należą jeszcze Pokora 
i Świątobliwość. Pokorę powinniśmy Bogu. On sprawca na
szego bytu i naszej moralnej, duchowej, wszelakiej wielkości. 
Lubo on w nas, przecież daleko nam zawsze do Niego, dalej, 
mz gdyby był tam gdzieś za gwiazdami, albowiem On dosko
nały, a my mamy tyle krewkości, wad i grzechów. Bez Ł a
ski i Pomocy Jego, lubo On w nas, nic a nic nie podołamy. 
Usunie od nas tylko szczęśliwe okoliczności i oto schować 
nam trzeba ręce do kieszeni! Pokora przed Bogiem, to tyle, 
co uznawanie różnicy nieskończenie wielkiej pomiędzy Nim 
a sobą; —  tyle, co uwielbienie swojego Stwórcy i Pana. Jako 
ten, co boi się Boga, nie potrzebuje bać się ludzi, by też naj
możniejszych i najniebezpieczniejszych; tak ten, co korzy się 
przed Bogiem, nie będzie się korzył przed nikim. Oto pu- 
kleiz święty przeciw światowej pysze! Pokora cnotą jest na
szą w obec Boga, ale nie w obec człowieka. Cześć Królowi 
i jeniuszom, lecz oni nie są Stwórcami i władcami jaźni na
szej z niebios! Pokorny dla ludzi bywa człowiekiem bez wła
snego uczucia i zbyt często służalcem podłym. — Przeciwień
stwo jest tutaj Pycha w obec Boga. Niecnota to tak wielka,
iż ludzie już jej nie miewają. Posiada ją  jedynie S za tan .__
Świątobliwość zaś tam się ukazuje, gdzie człowiek jest bogo
bojny, nabożny i pobożny, pokorny i religijny. Przyznaje się 
tę cnotę zazwyczaj księżom, którzy odznaczają się żywotem 
i służbą podług przepisów kościelnych. Że zaś przepisy ko
ścielne są względem piersi naszej zewnętrzne i obce, a różnią 
się często od przepisów Boga w księdze sumienia naszego, lub 
od moralnych praw wewnętrznych, od autonomii religijnej 
w n a s ; przeto nie tyle chodzi ci o świątobliwość, ile o rze
telną świętość. Bądź święty! Świętość, to Cnoty Apoteoza, 
wszech moralności szczyt! —  Niecnotą i przeciwieństwem tu 
Sgmonia, lub udawanie świętości, chęć oszukiwania tym spo
sobem ludzi i drwinek z samego Boga. Świętoszek też jest 
wcielony bies.
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Przywodzi się ninie dwoje dziatek bezbożności, o których 
się jeszcze nie spomniało: Bluźnierstwo i Świętokradztwo.

Bluźniercą jest ten, co bluźni Boga, jak  n. p. Prudon, 
wykrzykujący: Dieu, c’est le diable. Oto zwyczajne bluźnier- 
stwa pojm owanie! —  Lecz jest drugie jeszcze, nie wszystkim 
znane jego znaczenie. Kto sprzysięga się przeciwko Prawdzie 
i Światłości, k tórą jest Bóg, a należąc do bandy piekielnej, 
wyklina filozofią i wszech umiejętność niepodległą, której twórcą 
jest Spiritus Creator, lub Duch święty, mądrość ludzką wciąż 
dalej rozwijający; ten bluźni Boga bardziej od Prudona. Taki 
człowiek szatańsko zły, a Prudon tylko obłąkany i jeszcze 
pobłażania godny. Klechy ciemne i fanatyczne dopuszczają 
się tego bluźnierstwa, a ztąd nie będą i nie mogą być zba
wieni. Już ludzie potępiają ich.

Świętokradcą zaś jest ten, co kradnie świętości, n. p skar
biec kościelny; —  co łupi świątynie Pańskie. To zwyczajny 
tu  wykład rzeczy. Lecz świątynią Pańską najprawdziwszą 
czysta pierś człowiecza. Świętokradcą najszkaradniejszym ten, 
co daje zgorszenie i kradnie przez to z jaźni Bliźniego świę
tość; — ten, co nakłania piekielną sztuką zacnego człowieka 
do Jezuityżmu i Symonii, do służenia czartu w imię Boga, do 
świętoszkostwa i obłudy, a okrada go ze świętości moralnej, 
iście niebiańskiej i Bożej; — ten wreszcie, co uwodzi czystą 
kobietę, k tóra widziała, jak  to być powinno, w niepokalaności 
świętość, a kochając go, złożyła w nim nieograniczone zaufa
nie. W  ogóle nauki kościelne są dla wielu tylko literą, a po
wiedziano bardzo mądrze, że litera zabija, duch zaś zbawia. 
E tyka nie pyta się o literę, ale o ducha, albowiem odeń bli
żej do Boga.

Człowiek moralny jest cnotliwy, a cnotliwy najwyższego 
stopnia święty, zaś jedynie święty nosi w tern i przyszłem ży
ciu śród piersi swej niebo. Tylko cnotliwy zbawion być może 
tam i tutaj, —  tylko on pozyskuje nieśmiertelność, k tórą in 
potentia ma się w sobie, ale in actu własną zdobywa się 
pracą; — tylko on mieć będzie żywot wiekuisty, gdyż cnota
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jest tamten świat w tym świecie i Boży oddech na ziemi. 
Ma słuszność Jan Kochanowski, gdy wyśpiewuje: „Cnota skarb 
wieczny, cnota klejnot drogi. Tegoć nie wydrze nieprzyjaciel 
srogi, nie spali ogień, nie zabierze woda, Nad wszystkiem 
inszem panuje przygoda.“

*
*  *

Naród Ideał etyczny zastępuje dla synów swoich pojedyn
czych miejsce Boga na ziemi. Jako Bóg Ojciec ich niebieski, 
tak On Ojciec ich ziemski. Oni Boże i Narodowe Dziateczeń- 
stwo. Stosownie do tego znaczenia swego, Naród Ideał ety
czny takie ma w obec Boga cnoty i powinności:

Wszystkiemi siłami stara się On o to, ażeby Bogoboj- 
ność, Pobożność, Miłość Boga i Poddawanie się istnym wyro
kom niebios, by też najsmutniejszym, lecz zawsze zbawiennym, 
panowały u niego w domu; — ażeby charakter religijny stał 
się jego charakterem głównym. Jako na Bogu, tak i na re- 
ligii gruntuje się moralność publiczna. Jako bez Boga, tak 
i bez religii nie będzie ani cnót wielkich, ani potęgi, ani 
chwały. Że nie ma się tu na myśli wiary, która jest ślepa, 
fanatyczna, muzułmańska, a zdradza ciemnotę i niemoc, rzecz 
jasna.

Ażeby atoli, miasto Czci Boga, nie zakradła się, jakiś 
zabobon i li zewnętrzny, na postach i czczych formach po
legający Obrząd,' — Naród stara się ułatwiać wszystkiemi 
środkami ogólne Poznawanie Boga i bierze pod opiekę Oświatę. 
Urządza tak szkoły, ażeby kwitnąć w nich mogła wolność 
umiejętności i nauki, a swoboda wykładu. Sprzyja Filozofii, 
jako umiejętności mistrzowskiej i wszech nauk hetmance, 
która idzie naprzód i wiedzie za sobą świat gościńcem zba
wienia, a oddala odeń wiarowe burze i wojny. Słowem, dba
nie o oświatę wyższą i swobodną uważa za swą cnotę i po
winność w obec Boga.

Właśnie w skutek wysokiej oświaty, Naród Ideał etyczny



utwierdza u siebie wolność sumienia. To nadaje istniejącym 
u niego religijnym wyznaniom jednaką swobodę i jednaką 
opiekę, zabezpiecza wszelaki Kościół od fanatycznego prześla
dowania ze strony drugiego Kościoła. To akt, uświęcający peł- 
noletniość i dojrzałość ludu, a dozwalający mu swobodnego roz
woju Greków i Rzymian starożytnych; akt, niewolący wszy
stkich do Cnoty, Wielkości i Bożoczłowieczeństwa. To lekar
stwo jedyne na uroszczenia i konkordaty średniowiecznego 
Duchowieństwa, wstrzymujące światło i postęp ku szkodzie, 
a niemocy ogólnej.

Całkowita wolność religijna oznacza sprawiedliwy i wy
soki rozsądek polityczny. Ona wsławiła i do potęgi wyniosła 
amerykańskie Stany Zjednoczone, tudzież, przynajmniej do pe
wnego stopnia, filozofii hołdujące Niemcy. Ale mniejsza o po
lityczną zaletę! Wolność religijna posiada ugruntowanie swe 
w religii samej. Sumienie ludzkie bowiem, on głos Boga, mie
szkającego w piersi naszej, jest, jako Bóg sam, nie tylko Pra
wda, Piękność, Cnota, Świętość i Prawo, lecz także Wolność. 
Ono właściwie wolna wola nasza z wolną wolą Bożą zgodna. 
Ograniczać tę wolność, to tyle, co chcieć Boga \amego zrobić 
swym niewolnikiem. Bóg dał każdemu wolność sumienia, a to 
równie, jak wolną wolę. Jako możemy robić, co chcemy, zgoła 
rzeczy przeciwne woli Bożej, lub, jako możemy dopuszczać się 
zgoła Złego; tak możemy wierzyć, w co się nam podoba. I Bóg 
niezabija nas za to łyskawicą, ani wyklina grzmotem, ani 
wyrzuca z Synowstwa Bożego na ziemi despotycznym czynem. 
Naród Ideał etyczny, a Boga namiestnik dla wszystkich swych 
synów, działa podobnież. Jako nikt a nikt, tak zgoła on niema 
prawa stawać w pośrodku pomiędzy sumieniem człowieka 
a Bogiem. On wie, że sumienie własność ściśle osobista, z której 
czyni się liczbę tylko przed Bogiem, i szanuje święcie tę wła
sność. Wie, że Kościół najprawdziwszy jest w piersi czło
wieka, i nietyka Kościoła tego praw, ani jego wolności. Są 
już wolności polityczne tak drogie, że krew się za nie przelewa" 
Wolność sumienia zaś, to wolność religijna, zaczem najwewnę-
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trzniejsza, najświętsza. Niegodzi się jej ani tknąć ręką gwałtu. 
O, niemówcie mi, że wolność sumienia, wolność religijna rzecz 
Protestantów! To rzecz Boga i Ludzkości! A że Niemcy za 
nie walczyli i potrafili je w końcu u siebie utwieidzic, to 
właśnie piękne ich posłannictwo Boże i najważniejsza w dzie
jach zasługa.

Lecz nie koniec! Wolność sumienia jest wolnoscig motalng, 
co w Etyce najgłówniejsza. Bez niej niema moralności, niema 
Cnoty. Moralne czynności albowiem są i muszą być wolne. 
Czynności, niepłynące z własnej wolnej woli naszej, lecz tak 
wymuszone, jak np* praca wołu, lub konia, niema,ją wartości 
moralnej. Moralność zaś stoi na sumieniu. Zaczem, tylko 
wolność sumienia zrodzić podoła czynności wolne, lub moralne. 
Kto ukróca wolność sumienia ludziom, lub żąda być, jak czynił 
i czyni to jeszcze średniowieczny Kościół, dowolnym wolnej 
woli ludzkiej kierownikiem; ten, przy najlepszej nawet chęci, 
odmoralnia świat i wypędza Boga z piersi człowieczeńskiej. 
Nieprawcie mi, kochani księża, że na głos sumienia spuścić się 
można wtedy jedynie, gdy sumienie stoi pod dobrym przewodem! 
Cóż to, czy przewód wasz jest lepszy i mędrszy od przewodu 
Boga samego? Jest to chęć władzy, kryjąca się za szatański 
sofizmat. Wychowujcie i rozwijajcie sumienie w ludziach 
zwydrzonych, oświecajcie je starannie, lecz zostawcie mu wol
ność! Posadziliście się w sumieniu chrześciańskich ludów na 
miejscu Boga. A jak rządziliście światem? W imię Boga 
rozdzieliliście ludzi na Panów i Poddanych. W imię Boga 
trzymaliście człowieczeństwo w niewoli. W imię Boga ugrun
towaliście ogólną ciemnotę, a karaliście torturami i płomiennym 
stosem za najlżejszą myśl swobodną. Nędza milionów, to dzieło 
wasze. Prudon, patrząc na Boga waszego i rządy wasze, od
bywane w imię Jego, mógł wykrzyknąć, jako człowiek zacny, 
wolność i Ludzkość kochający: „Bóg jest Szatan i wszystkiego 
Złego na ziemi sprawca. On największy rodu ludzkieg wiog. 
Prudon, jako rozumowiec francuzki, znający to jedynie, co jest 
positif, błądzi w tem tylko, że, nieznając wcale Boga prawdzi-
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wego, bierze Boga waszego za prawdziwego. On najwybor
niejsza dzieł waszych krytyka. Gdyby to, co wyrzekł, odnosił 
li do Was, niebyłby bluźniercą Boga, a wykryłby światu naj- 
zbawienniejszą prawdę.

Chcesz panować sumieniu ludzkiemu. To tyle, co gdybyś 
chciał posadzić siebie samego miasto Boga na dnie piersi ka
żdego człowieka. Chcesz panować sumieniu ludzkiemu. To 
tyle, co chcieć odebrać ludziom wszech odpowiedzialność za 
uczynki i postępowania swoje przed Bogiem, oraz przed świa
tem, a przyjąć ją na samego siebie. Ale to, nietylko odmo- 
ralnia ludzi, otwiera im zgoła na oścież piekielne bramy do 
wszystkiego Złego. Tylko ten czynić podoła Dobre, kto ma 
całkowitą wolność sumienia, a odpowiedzialny jest za czynności 
swoje sam. Rzym, który po dwakroć, raz jeden politycznie, 
a drugi religijnie, ujarzmił świat, kierował sumieniem poddanej 
sobie Ludzkości i wziął odpowiedzialność na siebie za wszystkie 
jej grzechy. Jego też potępia się dzisiaj za barbarzyńskość 
czasów i praw średniowiecznych, za tak długą ciemnotę i bez
władzę Hiszpanii, za nieszczęścia Włoch i t. p. Opanowy
wać wolność sumienia, to najokropniejsza tyrania, jakiej do
puścić się można na ziemi.

Jeszcze rzecz jedna, ważna, mianowicie dla wszystkich 
Słowian, żyjących pod rządami Niemców.

Niemiec, jak świadczą dzieje, umie wytępiać narodowości 
słowiańskie. Pod Hamburgiem np., który zowie się tak z po
wodu, że był niegdyś grodem słowiańskiego Boga Hama i nosił 
imię Hamboha, tudzież pod Augsburgiem w Bawaryi, mieszkali 
przed czasy Słowianie. Dziś niema ich tam ani śladu. Zmógł 
i przenarodowił ich Niemiec. Złamani odeń i gnieceni długo, 
udali się z nim wreszcie w układy dobrowolne. Opuścili cele 
własne, a przyjęli cele jego i — przepadli na zawsze. Sło
wianie pod Dreznem, Szlązacy pruscy i austryaccy, Pomorzanie 
nadbałtyccy mówią jeszcze po polsku, lecz niewiedzą już o tern, 
że są Polakami.

16*



CXXXVL

Zakończenie Etyki a z nią Kosmopei ca łej.

Przystępuje się ninie do ostatniego, arcy ciekawego, a wcale 
niespodziewanego Etyki wypadku. Ważny, bardzo ważny on, 
jeżeli nie już etycznie, to filozoficznie, mianowicie zaś w tak 
podniosłym wiedzy ludzkiej łańcuchu, jakim być pragnie Pan
teon ten.

Moralność uzacnia, uszczęśliwia, zbawia każdego z ludzi, 
podnosi go do godności człowieczeńskiej, wyróżnia od zwierząt, 
a stawia w rzędzie Cherubinów ziemskich. Bez niej człowiek 
dwunożne bydlę. Z nią zaś jest się bohaterem, półbogiem, 
Świętym Pańskim. Ale, czy podobnaby było mieć moralność, 
a doznawać wszystkich jej dobrodziejstw, zbawień i niebiań
skich tchnień, gdyby Boga osobistego i prawdziwego, lub 
chrześciańskiego, — gdyby nieśmiertelności i wiekuistego ży
wota, — gdyby tamtego świata niebyło ?

Ideałem etycznym jest Ojciec nasz niebieski, wszech do
skonałości moralnej zdrój i wzór. Czy Ideał ten niebyłby 
czczem umidłem, gdyby Boga niebyło? — Pierwiastkiem mo
ralności Bożoobrazowośó. Czy podobnaby było mówić o niej, 
gdyby Bóg był bajką? Jak pojąć ją bez Boga? Nie dość! 
Jeżeli człowiek jest i powinien być Boga obrazem; toć i na 
odwrót Bóg podobny być musi do człowieka, tj. musi być 
świadom siebie samego i rzeczy, rozumny, wolny, osobisty. 
Niepodobnaby było być moralnym, gdyby Bóg takowy, jako 
wydaje się to wielu mędrkom, należał do mrzonek i urojeń.

Moralność wymaga Cnoty, Świętości, Boskości wewnętrznej. 
Ale Cnota, Świętość, Boskość są 2 tamtego świata. Zwierz, 
ani żadna rzecz, należąca do tego świata, niema i niezna jćj 
wcale. Jakże ukochać i pełnić Cnotę, a starać się o Świętość 
i Boskość, jeżeli tamten świat mara?

Od początku do końca Nauki moralnej prawi się o po-



winnościach. Co powinność? Uczucie z niebios, przące nas do 
Dobrego; wskazujące nam, co czynić, a czego nieczynić na 
ziemi. Czy moglibyśmy wiedzieć coś o powinności, gdyby 
uczucia tego nadziemskiego, gdyby niebios niebyło?

Mówi się na wszystkich kartach Etyki o sumieniu. Co 
sumienie? Światłość z niebios, każdemu z nas dana, — głos 
Boży, wydobywający się z tajemniczego dna piersi, — wiedza 
tameczna. Jak mogłoby się mówić o sumieniu i wiedzieć coś
0 niem, a tern bardziej przyjmować jego przestrogi, gdyby 
światłości z niebios, głosu Bożego i wiedzy tamecznej niebyło, 
tj. gdyby Bóg i tamten świat był czczym wyrazem?

Co pędzi nas na stós płomienny za Prawdę, Światło
1 Postęp, na krzyż za Cnotę i Powinność, na pole bitwy za 
Naród i Ludzkość? Co zniewala nas do ofiar, poświęceń 
i całopaleń bohaterskich, do zapieczętowania krwią własną 
naszych przekonań? Nic inszego, tylko uczucie nieśmiertelności 
w sobie i wieczności we wszechistnieniu. Co przyczyna, że 
doskonalić się chcemy moralnie, acz widzimy, że doskonałość 
rozszerza się bez granic, a niema ani początku, ani końca? 
Oto, że czujemy w sobie i za sobą nieskończoność. Czy po- 
dobnaby było wszystkie te objawy transcendentalne, gdyby 
nieśmiertelność, wieczność, nieskończoność, a z niemi Bóg 
i tamten świat był mózgu chorego, był mistycznego obłąkania, 
był nierozumu powodem?

Gdy poglądamy we własne wnętrze, lub w nasz ostateczny 
grunt, widzimy tam Jaźń, która zna się z niebios i dla tego 
miłuje tak gorąco Prawdę, Cnotę, Świętość, Prawo, Wolność, 
wszystko, co niebiańskiego. Czy podobnaby było wymówić
0 sobie tajemnicze słówko gdyby Ja nasze należało do
omamień? Czyli to Ja, a z niem przeświadczenie, rozum, wolna 
wola i osobistość, byłyby możebne, gdyby osobistego Boga
1 tamtego świata niebyło?

Ażali ród ludzki, na wyżynie tego znaczenia lub dziate- 
czeństwa Bożego na ziemi, podołałby tern być, czem jest isto
tnie, bez moralności? O, nie! Naonczas niebyłby on rodem



ludzkim, z iścizną na dnie transcendentalną, lecz tylko jednym, 
by też i najprzedniejszym zwierząt rodzajem. Czyli ród ludzki 
prawdziwego znaczenia mógłby istnieć bez Boga? N ie! Wtedy 
albowiem Społeczność nasza przeobraziłaby sig w afrykańską 
pustynią, na której jeden człowiek rozdzierałby tak drugiego, 
jako lew tygrysa, tygrys lamparta, lampart hieng, hiena ostro- 
widza i tak dalej bez końca. Jako moralność, tak Bóg 
i wszystek świat tamten niezbgdny jest dla bytu i szczgścia 
Ludzkości. Konieczność ta wyjawiła sig też na całej ziemi 
od początku jej czasów. Niebyło bowiem i niema ludu tak 
dzikiego, któryby nie czcił Boga, lub Bogów, a niewiedział 
nic o duchach, o niebie i piekle, o tamtym świecie.

Cóż z tego wszystkiego ? Jedno z dwojga musi być prawdą. 
Jeżeli Boga i tamtego świata niema, to Etyka, ze wszystkiemi 
swemi cnotami i powinnościami, ukazuje sig poezyą, świat 
durzącą, zaczem szkodliwą i haniebną. Jeżeli zaś Etyka jest 
umiejgtnośeią rzeczywistą, ważną i wysoką, a świat zbawiającą, 
to Bóg i tamten świat muszą być rzeczywistością. Po której 
stronie tu prawda? Etyka istnieje od wieków, od tak dawna, 
jak ludzki ród, a ma tyle pierwiastków i szkół. Zaczem Bóg 
i tamten świat sprawują rzeczywistość. Gdyby Go nigdzie 
nawet niebyło, to byłby On koniecznie w powiatach Etyki. 
Jak Empirya, Spekulacya, Matematyka, Loika, lub inna umie- 
jgtność, tak i Etyka zaprzeć własnego przedmiotu, a z nim 
własnego bytu niemoże. Ale jeżeli Etyka jest, i wie o tern, 
że jest; to ona wie, że również Bóg i tamten świat, na któ
rych stangła i stoi, jest. Bóg i tamten świat są tedy dla niej, 
Prawdą najpierwszą i ostatnią, Prawdą nieomylną.

Ale, jak dowieśdź dla nauk i umiejgtności, odnoszących 
sig do świata tego, do których Etyka sama jeszcze należy, że 
Bóg i tamten świat są prawdą? Jak okazać to empirycznemu 
zmysłowi, lub spekulacyjnemu umysłowi, słowem, przeświad
czeniu scientyficznemu, ale ziemskiemu ? Jak przekonać o tem 
Racyonalistów i kosmopeiczny ich rozum? To zupełnie niepo
dobna. Bóg i tamten świat bowiem są utajone dla tego świata.



Boga, jak upewnia Zbawiciel, nikt nigdy niewidział i nieobaczy. 
Dla Empiryi więc Bóg jest coś nieempirycznego, zaczem Chi
mera. A Spekulacya wie i mówi wprawdzie o Idei Boga, ale 
nie o samymże Bogu. Ani Empiryi, ani Spekulacyi, lub w ogóle 
tak zwanej nauce i umiejętności ścisłej, niedowiedziesz więc 
tego, że Bóg i tamten świat są, prawdą. To rzecz transcen
dentalna, achrematyczna i tameczna dla nich, która ukazuje 
się w dzielnicach świata tego albo niedocieczoną, cudownemu 
Objawieniu i Wierze ślepej poruczoną tajemnicą, albo prze
starzałą i zabobonną klechdą. Kzeez taka niemoże tu wystę
pować ani nawet jako przypuszczenie, lub tak zwana Hipoteza. 
Słowem, to coś niepotrzebnego, na nic nieprzydatnego, niedo
rzecznego.

Czyli i Etyka sądzić ma podobnie? Ona tego na żaden 
sposób, bez zaprzania się własnego i samobójstwa, dopuścić się 
niemoże. Dla niej Bóg i tamten świat są prawdą, moralności 
gruntem. Cóż tedy ona czyni? Niemogąc wyrzec się Boga 
i tamtego świata, a porzucić przedmiot swój; niepodołając zaś 
dowieśdź Boga i tamtego świata przed światem tym i mądrością 
jego, lub kosmopeicznie; musząc wreszcie oglądać się na nauki 
ścisłe i czynić przed niemi z postępowania swojego liczbę: 
przyjmuje Boga i tamten świat, jako konieczną moralności wy
magalność, lub jako ethicum, post ulatam, a sadzi wymagalność 
tę jako niezbędne przypuszczenie etyczne, lub jako ethica Hy
pothesis. A Bóg i tamten świat grają tu taką samą rolę, jak 
hipoteza Kopernika w Astronomii. Hipoteza ta jest prawdą, 
której atoli ugruntować niepodobna ani empirycznie, ani spe
kulacyjnie, lub scientyficznie. Ale ma ona grunt ważny. Dla 
niej albowiem każda pierś moralności pełna, każde sumienie, 
każda światłość z niebios, lub bespośrednia wiedza stoi za 
świadka, a wszystka treść Etyki za dowód. To też jedyne 
jej umiejętne ugruntowanie.

Otóż ostateczny wypadek Etyki jest ten, że nauka i umie
jętność ta przyjmuje Boga i tamten świat jawnie, wyraźnie 
i głośno, jako niezbędne moralności wymagania i przypuszczenia.



Bóg i tamten świat, na których moralność stoi, a których 
powinność i cnota wymaga koniecznie, to etyczne wymagalniki 
i etyczne przypustniki.

*
*  *

Dzierżąc w pamięci'wypadek ten silnie, oglądamy się na 
przewędrowane już Kosmopei kraje.

Empirya i Spekulacya, dwie najrozleglejsze i najpotężniejsze 
umiejętności ludzkiej dzielnice, jedna francuskiego, druga nie
mieckiego ducha potęga i chluba, obejdą się bez osobistego 
i prawdziwego Boga, a niepotrzebują Go wcale. Wystarczą 
im Siła bezwzględna i Buch bezwzględny. Bóg osobisty i tam
ten świat niemają tu ani kącika, ani grządki dla siebie i za
wadzaliby tylko ściśle naukowemu świata pojmowaniu. Tak 
tedy dwa pierwsze wielkie rozdziały nauk treści, lub umieję
tności właściwej, niedają nam ani Boga, ani tamtego świata, 
i albo o nich nic niemówią, albo ich odsyłają pogardliwie 
wiary, albo otwarcie przeczą.

Podobnież się ma z dwiema, Empiryi i Spekulacyi 
wiedniemi naukami formy. Pyszne na swoję nieomylność, 
doczność i umiejętną ścisłość, tak Matematyka, jak Loika, nie
potrzebują Boga, ni tamtego świata. Jednej są figury, liczby 
i siły, a drugiej pojęcia, zdania i wyniki, którym towarzyszy 
rozumowa kającość, dostateczne.

Jeżeli w dziele tern, tak przy Empiryi i Spekulacyi, jak 
przy Matematyce i Loice są wzmianki i myśli o Bogu, to nie 
dla tego, iżby Bóg do umiejętności tych należał, ale, iż zapa
trywało się na rzecz już z filozoficznego, a właściwego nam 
stanowiska. Boga, którego w nich niema, wprowadza w nie 
li filozofia.

Dopiero w Humanistyce, trzeciej z nauk treści, i odpowie
dniej jej Estetyce, trzeciej z nauk formy, Bóg i tamten świat 
poczynają występować nieśmiało, jak goście w obcym sobie 
domu. To naturalna. Tylko na piersiach Osobistości, którą
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jest w Humanistyce i Estetyce człowiek, sadzić się może 
Bóg osobisty, jako absolut, początek i koniec. Tylko na pier
siach przeświadczenia i wolnej woli sadzić się może Bóg i tam
ten świat, lub w ogóle transcendentalna Jaźniowość. Jakoż 
Socyalistyka, bacząca na ostateczne Ludzkości cele, lub na jej 
Przyszłość, a zniewolona do mówienia o możebnej realizacyi 
Królestwa Bożego na ziemi; — Polityka, z celami ludzkościo- 
wemi, mającemi na względzie Teraźniejszość; — i Hist orga, 
z celami Człowieczeństwa przeszłemi, a ciągle, przez coraz 
wyższe szczeble postępującemi, obejśdź się nie mogły bez Ide
ału Doskonałości moralnej, bez tamtego świata i Boga. Ale Bóg 
i tamten świat grają tu rolę dziwną, nieumiejętną, lichą, a stoją 

nieświadomem siebie przyjęciu. Estetyka wreszcie, dając 
;cie Piękności, kładnie się zupełnie na Bogu i na tamtym 

ie. Dla niej to jedynie piękne, co wiekuistego i niebiań- 
jgo. Lecz sama niejest ani Boga, ani tamtego świata pe

wna, nie okazuje ich bytu i prawdy, nie ugruntowywa ich 
umiejętnie, nie troszczy się o ich rozumienie, nie pyta się na
wet o ich istototę. Albo bierze ich na ślepo z wiary, jako 
coś danego, coś nakształt Sfinksa, i Feniksa z mitologii, albo 
też widzi w nich Sztuce nadobnej potrzebną Personifikacyą 
i Apoteozę. Tu również Bóg i tamten świat nieważy więcej, 
jak ciche i nieumiejętne, niczem nieusprawiedliwione przyjęcie.

Tak co do Boga i tamtego świata stały rzeczy przez całą 
Kosmopeją, przez Stereognostykę i Morfozykę, przez wszystek 
długi łańcuch nauk treści i nauk formy. Niemogło też być 
inaczej. Dla nauk ziemskich, tutecznych, lub toświatowych, 
nie tamten, ale ten świat mógł być Prawdą i przedmiotem 
rzetelnym. A ksiądz żarliwy niemyli się wcale i niepotwarza 
nauki, gdy wykrzykuje, iż niema w niej Boga i nieba.

Etyka w końcu rospostarła się, jako nauka istoty tego 
świata. Jako nauka istoty tego świata, musiała uznać Boga 
i tamten świat za transcendentalny grunt swrój, ale, jako nauka, 
odnosząca się jeszcze do tego świata, niepodoła gruntu swojego 
tamtoświatowego udowodnić światu temu umiejętnie, a więc
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zamyka rzecz znanym już umiejętnym wymagalnikiem i przy- 
pustnikiem. Na wymagalniku stoi tu przypustnik.

Czyli ostateczny ten Etyki wypadek własność Panteonu 
naszego? Niezawodnie, albowiem każdy to widzi, jak wydo
bywa się on na gwałt z całej dotychmiastowej osnowy umie
jętnej, jak ukazuje się koniecznem rzeczy następstwem i sadzi 
się samodzielnie, niepodległe, własną, siłą. Ale on, co również 
każdy tu widzi, własność także przedmiotu samego, od wieków 
istniejącego, własność, wszelakiemu badaczowi w oczy wpada
jąca. Mógł tedy być i był już znany, a niestanowi wcale po
danej od nas nowiny. Jakoż dawno przed nami Kant, który 
odznaczył się krzepkiem przeświadczeniem moralnem, a miał 
ducha, podołającego to jedynie uznać za prawdę, co wyświęciło 
się rzeczywistością w tym świecie, spotyka się tu z nami 
i wypowiada zupełnie to sarno. Jego K rytyka  rozumu teore
tycznego gubi się w Antynomiach, tj. w przeciwieństwach, ro
dzących się z odwrotności pomiędzy Empiryą i Spekulacyą, 
a ugląda w Bogu i tamtym świecie tylko Amfibolią, tj. mamonę 
głowy ludzkiej. Bóg i tamten świat padają  tu teoretycznie, 
a umiejętność ścisła niema i mieć niemoże dla nich dowodu. 
Ale za to mędrzec ten w swej Krytyce praktycznego rozum u , 
tego rozumu właśnie, który uprawia Humanistykę i Estetykę, 
a kończy Etyką, wyprowadza Boga i tamten świat znowu na 
widocz, a podnosi ich z teoretycznego upadku i ocala umie
jętnie, jako moralny Postulat.

% X

Etyka sadzi się cała na Bogu i tamtym świecie, a w końcu 
podaje ich jako umiejętnie ugruntowane przypuszczenie. Przed
miot trzech ksiąg tych wkracza przeto w powiaty teologiczne. 
Kosmopeja, jako już wiadomo, wyjechała z  teologii, a teraz 
zajeżdża do teologii. Ostatnie naukowego łańcucha jej ogniwo 
chwyta za to samo, za co uchwyciło ogniwo jej najpierwsze. 
Koło systematycznego jej rozwoju zostało całkowicie opisane.
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I oto przed nami Całokształt nauk toświatowych pełny i okrągły. 
A rzecz szeroka o świecie tym zupełnie wyczerpana. Co to 
znaczy ? Źe niniejszy przedmiot nasz stanął już u ostatecznego 
kresu swego i że dalszy krok na polach tych jest dlań nie- 
możebny. A Czytelnik wykrzyknie: „Koniec więc, koniec, Bogu 
dzięki!“

Tak, koniec tu, lecz tylko Kosmopei, lub drugiego olbrzy
miego Encyklopedyi tej nauk przestworu. Wiemy atoli, że 
ona ma jeszcze przestwór trzeci, do którego także wedrzeć się 
potrzeba. Gdzie on i jakie umiejętności doń należą? Łacna 
to już na miejscu tern odgadnąć i widzieć każdemu.

Nauki pierwszego przestworu, tj. odnoszące się do tamtego 
świata, lub teologiczne, podają nam li wiarę w Boga i w tam
ten świat, a nauki drugiego przestworu, tj. odnoszące się do 
tego świata, lub kosmopeiczne, czynią przy końcu rozwoju 
swego o Bogu i tamtym świecie umiejętnie ugruntowane przy
puszczenie. Zaczem li wiara, li przypuszczenie! O, biedna, 
biedna nauko ludzka! Czyli umiejętność rzetelna przestać 
może na dwu tak lichych, a ducha ludzkiego upakarzających, 
Sokratesowe: „To jedynie wiem, ii nic nie wiem,“ przypomina
jących ostatecznych wypadkach? Nie! Wiara i Przypuszczenie 
nieprzynoszą i przynieść jej niemogą zaspokojenia. I owszem, 
straszliwie ją niepokoją. Umiejętność chce prawdy, wiedzy 
i pewności nieomylnej, chce fortecy i twierdzy silnie warownej. 
Ale taka prawda, wiedza i pewność naleść się może tylko 
w umiejętności mistrzowskiej. Bez filozofii biedne, puste, mało 
co warte są wszystkie nauki lndzkie. Filozofia dopiero daje 
im bogactwo i rzetelną wartość. Bez filozofii nic a nic nie
wierny, ani wiedzieć niemożemy. Ale z filozofią, jak widzi się 
na tym Panteonie, wiemy, co tylko nam się podoba; wiemy 
wszystko. Rzecz dziwna, jak Filozofia rozświetla ciemnice, 
a wypełnia czcze przestrzenie! Etyka tedy przeprowadza nas 
koniecznie do Filozofii, która sama jedna dać podoła osta
teczne przedmiotu jej ugruntowanie. Jeżeli już Humanistyka 
i Estetyka, to tern bardziej Etyka jest filozofii przedsienią.
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Przedmiot etyczny zawrócił w końcu do Teologii. Ale, 
jak umiejętność w ogóle, tak i Pantologia jej niniejsza iśdź 
tam za nim na miejscu tem niemoże. Z Etyki niepodległej 
niegodzi się przejśdź do teologii, wkładającej duchowi wiarowe 
Powagi jarzmo, ani od kantowskiego Rozumu krytycznego do 
Katechizmu. Byłaby to bezmyślna wsteczność, — byłby to 
duchowy upadek, — byłoby to umiejętne bankrutwo! I cóżby 
się wreszcie na tem zyskało? Musiałoby się w końcu końców 
znowu teologią opuścić, jak się to już stało, a wyszedłszy 
z niej wędrować znowu przez wszystkie nauki kosmopeiczne 
drogą już odbytą, ażeby przy zamknięciu Etyki stanąć znów 
na stanowisku, na którem stoi się ninie i powrócić znów dó 
teologii, z niej zaś wychodząc po trzeci, po czwarty, po setny 
raz, znowu tułać się po tychże samych zajazdach tego go
ścińca! Umiejętność istna niechodzi wcale tak obłędnem kołem, 
— I czyli powrót do teologii byłby mądry, a potrafiłby umie
jętność ocalić ? N ie! Wiara, która jest ślepa, nieukazuje się 
wcale czemściś lepszem od umiejętnie ugruntowanego przy
puszczenia. Wierzy się w coś, czego się nierozumie. Quid 
est fides? Est credere, quod non vides. Tak oznacza wiarę 
sama teologia, Przypuszczenie zaś, i to jeszcze umiejętnie 
ugruntowane, jest już urób rozumowy, urób wielkiego Kanta 
godzien, zaczem stopień ducha bez miary wyższy od tego, na 
którym staje teologia. Wiara tak się ma do przypuszczenia,
0 którem rzecz, jak Strabonowa Ziemia talerz do Kopernikowej 
Hipotezy, rozjaśniającej już umiejętnie widomy świat, lubo 
niemogącej uchodzić za ściśle umiejętną Prawdę. — Skoro więc 
wrócić stąd do teologii na żaden sposób nauka i umiejętność 
niemoże, cóż jej pozostaje? Przerzucić się na piersi teozofii, 
lub w ogóle wkroczyć w powiaty filozoficzne. Innego dla 
niej wyjścia z tego parowu, innego środka i ratunku tu niema.

Etyka występuje, jako umiejętność istoty tego świata
1 pochwycą ją dobrze, należycie, prawdziwie, lubo w kroju 
przypuszczenia. Ale, ponieważ sama należy do tego świata; 
więc musi toświatowić istotę tamtoświatową, czyli zamieniać ją



w coś z tego świata. Tak samo było z istotą, i na piersiach 
Estetyki. Niedostatki Estetyki ukazują się pod tym względem 
zarazem i niedostatkami Etyki. Wieczność przedzierga się tu 
natychmiast w coś czasowego. I niemoże być inaczej. Istota 
jest z tamtego świata, zaczem tak dla Estetyki, jak dla Etyki, 
które są toświatowe, coś niedostępnego, coś utajonego, coś, co 
się natychmiast zsiada w grubszą postać, jak Eter w powie
trze, jak para w deszcz. Jakoż istota świata tego, o którą 
tu idzie, przeobraża się śród Etyki w moralność, która pochodzi, 
zaiste, z tamtego świata, lecz niejest ani Bogiem, ani Jaźnią, 
ani Osobistością, — która więc niejest istotą! Jako Estetyka, 
tak i Etyka rozbija się o istotę rzeczy. Któż istotę tę pod
niesie i wyświeci, a Estetykę i Etykę, z niemi zaś całą Ko- 
smopeją ugruntuje, zaczem i ocali, jeżeli nie Filozofia?

System nasz nauk i umiejętności w ogóle jest na miejscu 
tern rozdarty w dwie przeciwne sobie połowice i niezmiernie 
na dnie swem nędzny. Z jednej strony stoi Teologia, lub 
umiejętność tamtego świata, który, jako zagwiazdowy, jest 
ciemnego mózgu średniowiecznej Ludzkości dziwolągiem i niema 
ani umiejętnego znaczenia, ani rzeczywistego bytu, —• z dru
giej zaś strony ogromna Kosmopeja, jako umiejętność tego 
świata, który, bez Boga i bez tamtego świata, plewa pusta, 
wyrzucona z niebios. I tam i tutaj wielkie Zero, z którego 
dopiero Jedność na czele stająca, lub Filozofia zrobić coś po
doła. I jedna i druga z dwu tych połowic systemu jest już 
pełna, ukończona w sobie; lecz patrzą na siebie nienawiści 
wzajemnej okiem, jako dwa zastępy nieprzyjacielskie, i odwie
czną prowadzą z sobą wojnę. Tamten świat i ten świat! To 
Dwójca, na której duch ludzki poprzestać w żaden sposób nie
może. Dwójca oznacza tylko dwa krańce rzeczy, ale nie pełną 
Prawdę, nie Całość; — jest coś tymczasowego i przechodniego, 
ale nie wiekuisty Jedności Bożćj pokój. Dwie ostateczności 
sobie przeciwne, wewnątrz puste, czcze, oderwane; to dwa 
głębokie zatory, przewracające powóz wędrowca, — dwa ciężkie, 
lubo konieczne Obłąkania. Musi więc być jeszcze jakaś umie-
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jętność, która rozdeptuje dwa łby piekielnemu smokowi temu. 
Jest nią. Filozofia.

Są i inne potężne, ale na miejscu tem już bardzo pod
rzędne Dwójce, czekające na ostateczne i stanowcze swe po
godzenie. I tak Empirya i Spekulacya stoją z sobą wciąż 
jeszcze w boju. Humanistyka miała je pogodzić, lecz niepo- 
dołała temu. Stąd też na własnem jej łonie ukazały się 
Antynomie, tj. Czarni i Czerwoni, lub zachowawczy i postępowy 
spraw ludzkich kierunek. — Także Matematyka i Loika są 
dwie przeciwnice. Estetyka usiłowała je pogodzić, lecz nie
zupełnie dopięła celu. Jakoż sama rozdzierać się musi między 
Klasyków i Romantyków, między naturę i Ideał, oraz inne 
przeciwy. — Etyka wreszcie, jako dająca istotę tego świata, 
zabrała się do pogodzenia wszystkich tych odwrotności. Lecz 
i ona okazała się bezwładna Wszak sama wskazuje nam 
Cnoty i Niecnoty! — Cóż stąd? Musi być w końcu umiejętność, 
znosząca ostatecznie te Dwójce, Antynomie, przeciwstawy, 
a dająca ich Syntezę, lub Prawdę wszechstronną, pełną, żywą, 
rzeczywistą, wiekuistą. Jest nią Filozofia.

Tak tedy całe brzemię mnogich nauk i umiejętności, które 
się poznało, a które są miałkie i czcze, bez światła wiekuistego 
Jedności z niebios, prze nas na gwałt w objęcia Filozofii, 
w objęcia właśnie tej umiejętności mistrzowskiej, która mędr
kom naszym ze zagwożdżoną kościelnym młotem i pustą głową, 
wydaje się niepotrzebna, nieużyteczna, niebespieczna, zgoła, 
o cuda nierozumu, niemiecka, kacerska! Zostawiamy tych 
mędrców najgrubszego w świecie Pozytywizmu w ciemnicach 
własnej ich niedołężnej głowy, gdzie im tak błogo, tak zba
wiennie, tak pseudoreligijnie, tak pogańsko roskosznie. Sami 
zaś, bacząc na światło i położenie, które dobrotliwy Bóg nam 
dał, oraz na powinność, wynikającą stąd w obec Narodu, dość 
ociemnionego i w średniowieczności jeszcze brodzącego, idziemy 
dalej, wyżej, aż za bramy niebios i tam, gdzie dosięga tylko 
Boży duch w człowieku. Idź za nami, kto podoła! Zmówmy 
pacierz, — odpoczniijmy nieco, — i znów zmówmy pacierz,



ażeby niespotkał ani nas, ani czytelników łacny tu  bardzo 
zawrót, lub zamęt głowy.

Teraz porywa nas mimowolnie idylliczne uczucie wyższego 
rzędu. Żegnamy was czule, kosmopeiezne błonia, gaje, ogrody 
i sady, wszystkie toświatowe krainy i pow iaty! Przyniosłyście 
nam tyle ślicznych widoków, tyle wyższych roskoszy. Estetyka 
ofiarowała nam nawet mnogie zbawienia. I niedziw ! Były to 
już najgórniejsze, ostatnie szczeble w długiej drabinie Jakó- 
bowej do niebios. Ale, choć otwierają niebiosa, same niebio
sami niesą. Żegnamy was lube, drogie, pożyteczne nauki 
i umiejętności tego świata, ale bez boleści i żalu. Wstępujemy 
ninie albowiem, nie w krainy wysokie, lecz jeszcze ziemskie, 
jak  dotąd ciągle, ale w krainy Prawdy samej, wszechstronnej 
i żywej, wiekuistej i przedwiecznej, prawdy, która jest Bogiem, 
w Bogu i u Boga. A raduje nas niewypowiedzianie sama myśl 
podróży tej dalszej, świętej, już ostatniej, lubo zatrważa nas 
i przeraża nadziemska jej podniosłość.

Tu kończy się E tyka i Kosmopeja.

C X X X Y II .

W ażność filozofii dla naszych czasów  i w  ogóle. 
Ksiądz Lacordaire i ksiądz Eberhard.

Sławny mnich francuski H. D. Lacordaire, Ojciec zakonny 
Asi v Dominikanów, Kaznodzieja i Ksiądz gorliwy wiarą, 

czący za Katolicyzm bardzo pomyślnie, tak  przemówił, 
rozdawania nagród szkolnych, dnia 10. Sierpnia 1859, 
krótko przed śmiercią i jakby testamentalnie, do ucz- 

ó v 1’ecole de Sorese:
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„Wiecie dobrze, Panowie moi, że nauki filozoficzne znikły 
niemal całkowicie z francuskich szkół. To, co tutaj z nich 
jeszcze się poniewiera, jest stary, okurzony, bardzo lekki 
i szczupły łachman, nienazywany nawet Filozofa, — jak  gdyby 
samo nauki tej miano przejmowało nas trwogą, — jak  gdyby 
za to, iż od niektórych umysłów niebacznych została zbez- 
cześciona, wskazano ją  na odpokutowanie za błędy tych, co 
czcigodnego imienia jej nadużyli. I oto, odkąd się ma na 
ziemi szkoły, stało się trudne do uwierzenia dziwo, że wypę
dzono z nich imię, znaczące miłość mądrości; że mądrość sama 
niejest w nich wykładana i niepanuje jako najpierwsza, naj
przedniejsza, najsławniejsza i najpotrzebniejsza z umiejętności 
ludzkich.

„Jestli proskrypcya ta  Filozofii sprawiedliwa i czy mogą 
wyniknąć z niej dobre dla naszego Kraju wypadki? Pytanie 
to, Panowie moi, radbym rozwiązać przed Wami podczas uro
czystości, k tóra zgromadziła nas tutaj przy końcu całorocznego 
zawodu naukowego. Jakkolwiek się cieszycie, iż zbliżacie się 
wreszcie do kresu waszych prac; — jakkolwiek radzibyście 
lotem jaskółek wylecić z murów i ławek tych na swobodny 
świat Boży: wszelakoż pozwólcie mi i przebaczcie, że zadzierżę 
W as tu  jeszcze na chwilę i dam Wam godne W as pożegnanie!

„Gdy Ateny rozsiadły się na pięknej, jeniuszu i ducha 
kanarem płynącej greckiej ziemi, uważały się za córę mądrości 
i wystawiły dla matki swej Bogini, od której przyjęły imię, 
na wyniosłem wzgórzu przesławną Świątnicę, zwaną Parteno 
nem, niebiańską Dziewą. We dwa tysiące lat później, gdy 
Chrześciaństwo przeobraziło już postać świata i gdy Konstantyn 
wielki zakładał dla państwa swego stolicę nową, zapragnął or? 
także poświęcić miasto swe mądrości i wzniósł śród niego, po fi 
mianem, które niezaginęło dotąd, onę nieśmiertelną bazylikę 
świętej Zofii. Atena i Zofia! Tak tedy aż po dwak roti, za 
pierwszych dni starożytności helleńskiej i za pierws o h  dni 
starożytności chrześciańskiej, mądrość pożyczyła światu swego 
imienia i otrzymała odeń przybytek pyszny, zapowiadający
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panowanie Oświaty. I  łaską osobliwego losu Partenon stoi 
dziś jeszcze na swojera wzgórzu śród rozwalisk i Gruzów 
Grecyi, a święta Zofia okazałością budowy swej pizyświeca 
zbarbarzyńszczonemu Konstantynopolowi. Ateny niepobierają 
już natchnień od Minerwy, której mieniły się córą, a Konstan
tynopol niehołduje już onej mądrości, którą wybrał sobie za 
opiekunkę i patronkę, ale i tam i tutaj wygląda jeszcze z dna 
ubieżonych wieków i z rumowisk przeszłości mieszkanie święte, 
zbudowane dla córy niebiańskiej Boga. Ateny sądziły bowiem, 
że Minerwa narodziła się z mózgu Jowisza, a Konstantynopol 
wierzył, że boska mądrość, lub Zofia, corą jest Ducha świę
tego. I tam i tutaj, to mitologicznie, to religijnie, oddano 
cześć światłości, pochodzącej od Boga, a oświecającej duszę 
ludzką i tworzącej w niej przemożny, dobroczynny, niesłychanie 
ważny, od zwierząt nas wyróżniający rozum.

„Rozum, Panowie moi, on jedyny Bóg Sokratesa, przeni
kający wszechświat, a ogniskujący się w człowieku, jest w nas 
ojcem i pierwiastkiem mądrości, a mądrość, nie co innego, 
jedno to, co Pitagoras, Sokrates i wszyscy Starożytni nazywali 
Filozofią, miłością Zofii świętej. Imienia odwiecznego i czci
godnego tej umiejętności nieodrzuciło i niepotępiło Chrześcian- 
stwo, albowiem tkwiła w niem, — i to jeszcze pod wonną, 
przewdzięczną skromności oponą, — ta sama idea, którą Sa
lomon w Piśmie świętem wyraża śmielej, dumniej, zarozumialej 
i wprost, pod nazwą mądrość. A właśnie Salomon był tak 
biblijnej, jak Sokrates później greckiej mądrości, lub filozofii 
twórcą. „Bóg, mówi Pismo (III. Regum, roz. 4., w. 29 do 
końca), dał Salomonowi mądrość wielką. Albowiem większa 
była ona, niżeli mądrość wszystkich narodów wschodnich i niżeli 
wszelka mądrość Egipczanów. I mędrszy był Salomon nad 
wszystkie ludzie, a był sławny u wszystkich narodów okoli
cznych. Rosprawiał też o drzewach, począwszy od Cedru, 
które jest na Libanie, aż do Hyzopu, który wyrasta ze ściany. 
Mówił tćż o zwierzętach i o ptakach i o gadzinach i o rybach. 
Przetoż przychodzili ze wszystkich narodów słuchać mądrości

Panteon. Tom III. — W . l i



—  258  —

Salomonowej i od wszystkich królów ziemi, którzy zasłyszeli
0 niej.“

„A Chrześciaństwo, zostawszy starożytnego świata dzie
dzicem i poglądając, czy to na linią prostą idącą przez Abra
hama, Dawida, Salomona i Proroków, czyli też na linią pobo
czną, na której widzi się Sokratesa, Platona i Cycerona, 
najdowało na obu tych gościńcach pilną uprawę Filozofii i bo
gate bardzo jej plony. Biblia święta ofiarowała mu księgi 
mądrości, a biblia nieświęta pisma wielkich mędrców, których 
wymieniłem właśnie. Czy podobna, ażeby mogło rozstać się 
z podwójną tą  kosztowną spuścizną i pogardzić czterotysięezną 
la t pracą Ludzkości, której szczęśliwym i boskim stało się 
spadkobiercą? Nieuczyniło też tego. Już u pierwszych A po
stołów, np. u świętego Pawła i świętego Jana, jaśnieje śród 
niebios wykładu wiary wysokie światło rozumu, przypominające 
często mądrość A leksandryjską, i otwiera nam filozoficzne 
widoki pełne zachwytu. Podwójna harfy strona zadrgała tu 
pod palcami mistrzów świętych. A duch ludzki, powtarzając 
głos Boga, Chrystusowego Ojca, wtórował mu głosem Rozumu, 
k tóry jest Słowa syn. — Niezabawem Ojcowie Kościoła sia
dują po Apostołach. Apologia światłości z niebios brzmi na 
przekór prześladowaniom, a filozofowie pogańscy, do Chrze- 
ściaństwa nawróceni, są najpierwsi, co bojują za nie ogniście 
starą bronią, wyniesioną ze szkół greckich. Mądrość ludzka
1 mądrość Boża zawięzują spółkę, a Atena i święta Zofia 
pracują razem nad zbawieniem świata. Osobny się tworzy 
język i styl, zlewający w sobie Homera z Dawidem, Salomona 
z Platonem, Wirgilego z Jezajaszem, Apostołów z Aleksan
dryjczykami. Jestto Ocean ducha nowożytnego, połykający 
wszystkie rzeki stare, które stają się mu słodkim posiłkiem. 
Rozum i wiara, dzierżąc się za ręce, jak  zawsze być powinno, 
i dając na wszystkie czasy zbawienny przykład, tryumfują 
wszędy. Konstantyn wreszcie zasiada na tronie, a  święty 
Augustyn na stolicy, z której słów jego słuchają wieki, nie
zdolne rozstrzygnąć, co przemaga w wyroczniach tych bardziej,



czy przekonanie Chrześcianina, lub jeniusz Filozofa, Jako 
młodzieniec, rozgrzany greckiej Akademii winem, i jako starzec, 
pełen Chrystusa i Ducha świętego, okazuje on wciąż stateczny, 
zgodny z sobą wiek męski, duszę tę sarnę i wymowę jednaką, 
a stoi niewzruszenie na czubale nauki znamion tak nieprze- 
miennych, że świat uznaje w nim Ojca i Mędrca swojego, — 
Ojca Kościoła i mędrca nowożytnej filozoficznej Szkoły naj
pierwszej. — Jako on, tak w dziewięć wieków później, święty 
Tomasz z Akwinu jednoczy na głowie dwie korony, — jednę, 
jako prawo wiercą pokorny i Kościołowi uległy, prawiący o Je
zusie Chrystusie z czystością serca i duszy dziecięcą; drugą, 
jako Myśliciel głęboki, przebudzający Arystotelesa w grobie, 
który zdumiewa na przemądry jego głos, upewniający sobie 
nieśmiertelność. — Lecz, pomijając wszystko, uczyńmy skok 
wielki i rączy ku naszym dniom! Cóż to za Biskup poważny, 
co przechodzi przed nami, a wygląda, jak jeden ze spółcześnych, 
lubo starożytność cała siedzi mu na czole, a, pomimo młodości 
jego, świecą obok niej perły i klejnoty pierwszych chrześciań- 
skich wieków? Zabiera głos i oto Demostenes mu zazdrości. 
Pisze dzieje, a zdumiony Tacyt zagaduje: „Któż to taki, co 
wydarł mi z rąk mistrzowski rylec ?“ Rosprawia o Bogu 
i Prawdzie, a święty Augustyn poznaje w nim siebie samego, 
podziwiając atoli język czystszy, smak lepszy i podniosłość 
ducha może górniejszą, a stałej i silniej utrzymaną. Filozofuje, 
a od ust Platona aż do ust Kartezyusza daje się słyszeć szmer 
cichy, że jest to jeden z najprzedniejszych mądrości Bożej 
i ludzkiej wyobraźników. Wyrzekam tu imię Bosueta. a jeżeli, 
Panowie moi, dłonie wasze niedają mi hucznego oklasku, to 
jedynie z powodu, iż serce wasze wchodzi tu samo w siebie 
i milczy uroczyście, jak dzieje się to w chwilach nadziemskiego 
natchnienia i podziwu, sprawującego cud, iż ludzie, zapomniawszy 
o tern, że żyją i czują, niemyślą o daniu oznak zadowolenia 
swego.

„Zaczem wszędy, Panowie moi, gdzie tylko pojrzycie, od 
Helikonu i Parnasu aż do Kalwaryi, tudzież zawzdy, od czasów

17*
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Aten aż do czasów Paryża, we wszystkiem, co lśnieje wyższym 
żywotem i chwałą, napotykamy świetny równie, jak uporczywy 
Filozofii dech. Ale, co ona właściwie ? Jestli co innego, niż 
rozum? Czy waży więcej, niż umiejętność i wiara?

„Nieomylna to, że Filozofia wystrzela z Rozumu, jako 
przepyszne Aloesu kwiecie, i że nic, co tylko tknie się ludz
kiego ducha, niejest Rozumowi obce. Cokolwiek myślę, myśl 
moja przedziera się we mnie przez 011 bugaj duszy żywotny, 
światlany, tajemniczy, a nieznany mi bliżej, w którym mie
szkali dawniej Bogowie, dzisiaj zaś przebywa Bóg, — bugaj, 
który zowie się Rozumem i sprawia pokrewieństwo me z Bo
giem, a odsłania mi cudowne okienko we wszechświat. Lecz 
Rozum, ognisko pierwiastkowe przyświecającego duszy mej 
niebiańskiego światła, może być we mnie bezczynny i leżeć, 
by zagrzebany w grobie. Może także się przebudzić, rozruchać 
i rospracować, a to w różnym kierunku i stopniu. Może, albo, 
nakształt płazu, czołgać się na poziomej powierzchowności 
rzeczy, albo, nakształt orła, ulatywać w górę do krain, o któ
rych przody ani zamarzył, a jak Kolumb natchniony i śmiały, 
odkrywać Ameryki ducha w nich nowe. Wszelakie ćwiczenie 
myśli, pojmowanie, badanie, a nawet dumanie jest zaprawą 
rozumu, czy to rozumu, pozostawionego własnym siłom, lub 
też rozumu, wiedzionego od Boga. A zaprawa ta może być 
mniej lub więcej głęboka, mniej lub więcej rozległa, wszech
stronna i przenikająca, stosownie do rzeczy, stających się ro
zumu przedmiotem, tudzież stosownie do umiejętnego postępo
wania, zachowanego przy ich pojmowaniu.

„Napotykam oto kwiat i zrywam go, bo wrabi mnie swą 
krasą, jak Ulissesa Cyrce. Niezadowolony roskoszną barwą 
i wonią jego, zwracam uwagę na jego kształt, na krój, ład 
i sworność jeometryczną listeczków, na pracę Bożą przy cudnym 
tym ustroju. Rozciekawiony porównywam później kwiat ten 
z kwiatem drugim, trzecim i z innemi roślinami, a idąc z po
dziwu w podziw, z poszukiwania w poszukiwanie, pozyskuję 
WTeszcie znajomość wszystkich tych cech, które, albo gromadzą



—  261  —

w jednę rodzinę, albo rozgarniają w różne orszaki, lube te 
córy dnia i rosy. Jest to już umiejętność, lecz umiejętność 
rzędu bardzo jeszcze niskiego, bądź z powodu małoznaczności 
przedmiotów, któremi się zajmuję i które rozszykowywam, 
bądź też, iż zmysły odgrywają w niej ważniejszą od Ro
zumu rolę.

„Jeżeli od ziemi, gdzie płoną barwami tęczy różnorodne 
kwiaty, podniosę głowę ku górze, gdzie goreją kwiaty niebios, 
prześliczne gwiazdy; wtedy te ogniska światła, ten ustaw ich 
tak  zagadkowy i ta  nieskończoność, k tórą stanowią same, oraz 
w której wiszą, opanowywa myśl moję. Myśl moja popada 
tu  naprzód w zadumienie, a później tu ła  się długo po niezmie
rzonym błędokręcie, którego stała się branką, a który rospo- 
sta rła  przed nią wszechmocna dłoń Boża, Długo nieznam praw, 
dzierżących przy głównych środkach wszystkie te kule pro
mienne i podróżujące po Eterze, a naznaczających im kolej 
i kierunek obiegu. I przekonywam się nareszcie, iż to, co 
widzi tu  oko, nie wystarcza wcale dla ducha. Do tych słońc 
w niezmierzonej dali, do tych ruchów olbrzymiego rozmiaru, 
do tych wyjść i powrotów ciągle jednakich, do tej peryody- 
czności, regularności i sworności, utajających się pod zasłoną 
tysiącoleć i wieków, potrzeba mi koniecznie widzenia wyższego, 
niźli to, jakie ofiaruje mi zmysł. Rozum jedynie, opierający 
się na sobie samym, a bawiący się nieskończonością w sobie 
i we wszechświecie bez trudu, podoła odcyfrować śród wła
snego światłości widnokręgu szczytny hieroglif, zapalony od 
Boga na widnokręgu niebios. — Astronomia o tyle wyższa jest 
od Botaniki, o ile słońce, jaśniejące na niebie, co do potęgi 
i krasy swej, wyższe od purpurowej, lub złotej koronki wy
glądającej z kielicha drobniutkich kwiatów.

„Wcale nienapróżno umysł nasz wyszlakował i zbadał 
tajemnice gwiazd. Tajemnice te rozjaśniają się w biały dzień 
śród umiejętności czysto duchowej, urządzającej stosunki liczby, 
przestrzeni i ciężkości. Niebyło jeszcze materyi, a M atematyka 
istniała, jako przedwieczne prawo dla wszystkich ciał przy-
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szłych i możebnych. Ona to, nie zaś co inszego, utrzymuje 
gwiazdy w zawsze jednakiej odległości od siebie, prowadzi 
planety po ich drogach, zbliża komety do słońca, lub oddala 
je od niego i pomaga im do wyjścia z trudnych zatorów. Ona 
porusza wszystkie światy niebieskie. Panowanie jej niezna 
innych granic, wyjąwszy te, które nadają ciałom przestrzeń 
i czas. Dzieło to jej on skład i ład, ona okazałość i głębo
kość widzialnego nieba. Dzieło jej nawet on cudny ustrój 
w kielichu kwiatów.

„Tak tedy, Panowie moi, rozum budzi się, rozwija się 
i wzrasta, olbrzymieje, wzbiera w niezmierzoność, pospołu 
z wielkością i ważnością rzeczy, stających się mu przedmiotem, 
a poddanych prawodawstwu jego. Niedawniuchno doświadczał 
sił swoich na roślinkach, które rozdeptuje się niebaczną stopą. 
Aliści podróżuje już, jak Apollo boski, po eterowych wybrze
żach na widnokręgu niebios, ważąc i rozmierzając tytanie roz
wieszone tam błogosławione wyspy. Wreszcie Matematyka, ta 
największa jego nad materyą moc, występuje przed nim w całem 
swem oderwaniu, w całej swej nieomylności,, pewności i ka- 
jącości, ze wszystką swą niecielesnością, a przecież widocznością, 
jako urób jego twórczy i wszechmocny. Godzi się już ninie 
na miejscu tern zapytać, czy Rozum licha, na nic nieprzydatna, 
a wierze niepotrzebna, zgoła szkodliwa fraszka? Ażali on nie- 
rostacza przed duszą ludzką nieskończoności świata, a tern 
samem i nieskończoności Stwórcy jego Boga; — ażali nieod- 
słania jój wszechmocy i mądrości Bożej, cudów jawnych, nie
zaprzeczonych, na niebie i na ziemi? I on, mocarz tak wielki, 
niemiałby popierać Religii?

„Czy tutaj koniec? Rozum ludzki ma-li zatrzymać się 
i stanąć na jeometrycznych, algorytmicznych i mechanicznych 
krawędziach umiejętności ciał? Czy niema we świecie Bożym 
już nic przedniejszego, lepszego i ciekawszego, nic większego, 
nic godniejszego człowieka? Ach, jest i żywię coś we mnie, 
co oburza się mocno przeciw temu rozumu mego ograniczeniu 
i upodleniu, przeciw tej szrance i mecie, jakkolwiek ona być
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może daleka! Rozum mój, mistrz wiedzy a priori, a twórca 
jej i pan, nie jedynie badacz, ale także poeta i wieszcz, czuje 
się wnet za tą granicą, czuje się we strzeniach niecielesnych 
i zagwiazdowych, rozleglejszych od ziemi karlicy i widzialnego 
nieba, nieskończonego olbrzyma. I niepodobna, aby niewierzył, 
iż światło jego jest i czystsze i żywotniejsze od światła wszyst
kich słońc, któremu on panuje swym kałkułem. Sam nawet 
kałkuł ten, lubo tak jasny, przeobraża się mu w gruby cień 
w obec światłości Prawdy. O, Prawdo święta! Rozum mój 
Ciebie wymienia, pojmuje i uwielbia. Bóg i świat niejest mu 
co inszego, tylko Ty sama, tylko Ty, której on stanowi świa
domy siebie na piersiach stworzenia wyraz. T ak! Prawda, to 
Rozum, a rozum, to Człowiek! I tutaj, Panowie, tu właśnie na 
dnie człowieka i w samejże jego istocie, poczyna się Filozofia.

„Gdym przed króciutką dobą rospatrywał się w ziemi, 
niebył to człowiek, którego badałem. Gdym utkwił później 
wzrok mój na gwieździste niebios sklepienie i policzał tam 
ziarnka jaśniejącego prochu, rozrosłe w niezmierzone słońca 
i światy, niebył to człowiek, który mnie zajmował. Gdym 
rozmierzał przestrzeń, czas i siłę, a tworzył matematykę; 
miałem figury, liczby i algebraiczne znaki, ale nie człowieka. 
Gdym nawet zatrzymał myśl na własnem ciele, a przyglądał 
się mu z zachwytem malarza, nie dotarłem jeszcze do człowieka. 
I nigdzie niebyło dla mnie Filozofii. Lecz teraz, teraz, gdy 
rozum mój patrzy w samego siebie, a bada i rozpoznaje istotę 
własną, teraz, oto człowiek przede mną, a z nim i ta umieję
tność najprzedniejsza, mistrzowska, boska, którę Salomon za
mianował mądrością, a którę Sokrates, co poniósł za nią śmierć, 
nazwał Filozofią. Co Filozofia? Umiejętność człowieka, jego 
początku i pochodzenia z niebios, jego przyrody tamecznej, 
jego przeznaczeń i powinności Bożego namiestnika na ziemi; 
— umiejętność prawdy i sprawiedliwości; umiejętność Boga, 
który jest prawdy i sprawiedliwości Ojcem; słowem, umie
jętność Absolutu i ostatecznych przyczyn, odwiecznych praw 
i przedwiecznych pierwiastków świata; — umiejętność, bez
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której wszystkie inne umiejętności i nauki, zgołe matematy
czne, dają same urojenia i mary, same Fata morgana; gubią 
się we zmrokach; sieją nicość, a zbierają czczość.

„O, wiem dobrze, iż dzisiejszy wiek twierdzi tu wprost 
przeciwnie; iż górujący Materyalizm wyznaje li taką Realność 
i Umiejętność, co stoi na ciałach, siłach i żywiołach! Ale, cóż 
nas obchodzi mądrość Sylfów, Salamandrów, lub Gnomów? 
Rzecz to jasna, że, skoro wierzy się, iż człowiek jest li mate- 
ryalną istotą, cielesność sama jedna sporządza byt rzetelny 
i jest wszystkiem; że wtedy święte imiona ducha, duszy, po
krewieństwa naszego z Bogiem, przeznaczeń i powinności na
szych, sprawiedliwości i prawdy, nieba, tamtego świata i Boga 
samego, są dla myśli ludzkiej jako mgły, przyduszające swo
bodny oddech, zgromadzone przy brzegach błotnego bagniska 
podczas nocy nieczystej. Ja  nieodzywam się do Materyalizmu, 
a biorę go za to, czem on sam być żąda i jest rzeczywiście, 
za syna duszy zwierzęcej, poniżającego się umyślnie, ażeby 
upewnić tern łacniej cielsku śród kałuży wszechświata miłe 
łożysko. Pozostawiamy mu radzi tę uciechę i godne jej grube 
przekonanie ; sami zaś, jako Ucznie Ewanielii, a więc jako 
Spirytualiści, mówmy bezwzględnie o tern, czem jesteśmy 
w gruncie istoty naszej! Co grunt ten? Co moje Ja? Rozum 
nasz, wybłyskujący z Rozumu Bożego; światłość z niebios, 
siebie samej i wszech rzeczy świadoma, wolna wola; słowem, 
dusza nieśmiertelna, uczyniona na obraz i podobieństwo ducha 
w Bogu. Otom ja  sam! Wysokie znaczenie istoty ludzkiej 
sprawuje, że umiejętność, tknąca się nas, wyczynia się jako 
umiejętność osobna i najwznioślejsza ze wszystkich, a przybiera 
imię, znamionująca jej przodowanie i ważność. Zrozumieli to 
już Starożytni. Ani Sokrates, ani Plato, ani Arystoteles, ani 
Zeno i Cicero, nieuznawali się za mędrców samych, ale za 
filozofów. A kiedy Sokrates pił cykutę, niepoświęcał się za 
jeden atom tak lub owak ukształtowanego i uposażonego prochu 
ziemskiego, ale za ideę, będącą zamkiem w sklepieniu wszech
światowego stropu, za nieśmiertelność i Boga. Ach, pozwólcie



mi, bym mógł zabawić się jeszcze nieco przy wielkim tym 
przedchrześciańskm Chrześcianinie!

„Sokrates i Salomon, jako się już rzekło, byli ojcami 
Filozofii, a obaj pozostawili za sobą w dziejach ślad z żadnym 
innym nieporównalny. Syn Króla przesławnego, w którym 
przemieszkiwała, jak w przybytku Pańskim, święta Poezya, 
Salomon przewyższył wszystkich ludzi mądrością, którę wy
prosił sobie u Boga, a którą zbudował sobie trzy wiecznotrwałe 
pomniki: sąd, Kościół i Księgę; — sąd, zowiący się dziś jeszcze 
sądem Salomona, — kościół, istniejący dziś jeszcze, acz już 
rozwalony, kościół Salomonowy, — i onę sławną księgę „Ka
znodzieja Salomonów/' poczynającą się słowami: „Próżność 
próżności, próżność próżności i wszystko próżność!" Ale zwy- 
drzony chwałą własną umarł w uciechach ziemskich, które 
potępiał sam, a pamięć jego nieotrzymała ani nawet w nagrobku 
pozostałym pomnika, zdobić mogącego li rzetelną cnotę. — 
Mniej znakomity wysokiem urodzeniem i nielśniący wysoką 
rangą Sokrates otworzył w Atenach przy stopach Partenonu 
górny, a ślicznie panoramiczny widok jedynego Boga. Młodzież 
wymowna i lekka garnęła się doń po naukę. I pozostały po 
nim uwieczniające go dwa pomniki nieśmiertelne: wyniosła 
śmierć i uczeń Plato; — śmierć, w której po pierwszy raz 
widzi się mędrca męczennikiem za ideę Boga, — i Plato, wy
stępujący jako żywe słowo niebiańskiego mistrza, które zblakło, 
zagasło i ucichło jedynie w obec Ewanielii.

„Takie były początki Filozofii, — tacy ludzie, co naj- 
pierwsi upewnili umiejętności tej imię zaszczytne, a czynili 
o Bogu i człowieku z jeniuszem, godnym tak wyniosłego przed
miotu! Znacie, jak długi szereg niepospolitych mistrzów na
stępuje po nich, — jak od epoki do epoki Filozofia dzierży 
proporzec swój na wysokości niedostępnej dla wszech innych 
człowieczeńskich chwał. I dla czegóż proporzec ten pomiędzy 
nami został poniżony? Czemu Filozofia, co u wszystkich na
rodów oświeconych stała zawsze na czele nauk i piśmiennictwa, 
znikła ze szkół francuskich, właśnie w tym kraju, gdzie na-
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rodził się Kartezyusz, gdzie Bosuet stał się następcą świętego 
Augustyna? Niestety! Od wieku z okładem Francy a nadużyła 
imienia tej umiejętności, którę sama zdaje się dzisiaj wskazy
wać, jak  osławionego zbrodniarza, pod pręgierz. Stało się to, 
jak  wiecie, pod przewodem Filozofii nieprawej i zdradzieckiej, 
iż wypowiedziano wojnę Chrześciaństwu w Ojczyźnie naszej 
i w całej Europie. I  za to Filozofia, tak  prawa jak  nieprawa, 
stoi pod klątwą, nie już kościelną, ale ogólną. Klątwę tę 
podpisuje rad Materyalizm, ażeby sam władał wszechmocnie na 
tronie strąconej i obelżonej niebianki. Ale nadużycie niedo- 
wodzi nic a nic na świecie. Czegóż tu nie nadużyto! Czyliż 
Chrześciaństwo samo niezostało splugawione nadużyciem? Czy 
Materyalizm nienadużywa dziś swego znaczenia i wpływu? 
Gdyby postanowiono zniweczyć to, czego się nadużyło, czyli, 
co dobre jest samo w sobie, lecz zepsute było przez nierozum, 
ciemnotę, głupotę, lub swywolę, słowem przez wolność ludzką; 
wtedy Bóg sam powinienby strąeon być z utajonego tronu, na 
którym  tak  często obok Niego sadza się własne namiętności 
i błędy! Jako się ma nieprawe wiary, tak  się ma również 
nieprawe filozofie. Rzecz to niezawodna. Nieprawe wiary 
przynoszą Ludzkości nędzę, biedę, upadki i wiele Złego; po
dobnież, acz w mniejszym stopniu, nieprawe filozofie. To także 
niewątpliwa. Lecz jakiż stąd wyrasta wniosek, jeżeli nie ten, 
że przynależy stawić wiarę prawą przeciw tym wiarom, co 
przywłaszczają sobie nieprawie święte jej imię, i filozofią prawą 
przeciw tym Pseudofilozofiom, co imają za proporzec jej święty, 
ażeby zniesławić rozum, rozburzyć wszech pewność i podkopać 
prawdę ?

„Zgoda na to, zawołacie, gdyby tylko we wszystkiem stało 
tak  z Filozofią, jak  stoi z W iarą. Ale tak  niejest. W iara, 
która zbawia świat, jest Ludzkości konieczna, a bez Filozofii 
obejśdź się można. Filozofia ma być umiejętnością Boga i czło
wieka za pomocą światłości ludzkiego rozumu O, zapóźno 
i daremnie dziś ona przychodzi! Od czasu Jezusa Chrystusa 
albowiem znamy Boga i człowieka z Ewanielii bez miary lepiej,



niż podoła poznać to najjenialniejszy rozum. Boże słowo pra
wdziwsze i mędrsze od człowieczego. Zaczem, precz z Filozofią! 
Czemu nużyć pokolenia całe niebespiecznemi, a odradzającemi 
się, jako łby smocze, poszukiwaniami, tknącemi się człowie- 
czeńskiego początku, naszych przeznaczeń i powinności, skoro, 
otworzywszy Ewanielią, najduje się tam odpowiedź Boga sa
mego? Że przed Zbawicielem byli mędrcy, dręczeni żądzą do
wiedzenia się tego o Bogu i człowieku, czego czasy ich nieznały 
wcale, lub co źle znały; to, zaiste, chęć zacna, usiłowanie 
chwalebne i gorliwość święta. Potrzeba też niezawodnie uznać 
i uwielbić zasługę tych mężów wielkich, co za starożytnych 
czasów odkryli, lub wyświecili pewne prawdy zbawienne. Lecz 
dzisiaj, kiedy Objawienie unosi się i brzmi, jako Duch święty, 
jako wiatr z niebios, po nad ludzkim rodem; dziś, kiedy ono 
panuje już w obyczajach naszych, które utworzyło, a powta
rzane jest nawet od tych, co w nie niewierzą; dziś filozofia 
jest tylko stare pogorzelisko sławne, tylko Pagoda pogańska, 
opuszczona gdzieś śród pustyni od dawna i zwracająca li przez swe 
gruzy ciekawość potomności, która, przechodząc podle nich przy
padkiem, pogląda na nie z litością szlachetną i z pewną dumą.

„Otóż, Panowie, zarzut przeciwko Filozofii wr całkowitej 
swej pełni i mocy!

„Mógłbym odrzec na to po prostu, że Kościół katolicki 
nieczynił nigdy Filozofii tego, tak niedorzecznego zarzutu, i że 
on sam filozofował bezprzestannie przez usta i pióro najsła
wniejszych swych Doktorów, a nawet Świętych. Lecz zapuszczę 
się raczej do samego tu  dna.

„Rozum, najpierwszy i najważniejszy dar Boży, a z duszą 
człowieka nieśmiertelną nierozdzielnie związany. On, podług 
świętego Jana Ewanielisty, światłość Boża, oświecająca wsze
lakiego człowieka, przychodzącego na ten świat, Lubo zeń 
prawy Bożego Rozumu syn, nieprzyświeca nam przecie, jak  
niebieski Ojciec jego sam, w nieskończonej, wszechstronnej 
i nieprzemiennej pełni, lecz ulega, jak  sama dusza ludzka, 
przeniesiona w czas, prawdom rozwmju, wzrostu i postępu.



Odziany gorącą ciała pierzyną, śpi długo snem nieprzespanym, 
jak  niemowlę skrępowane w powijaki i włożone do kolebki. 
Dopiero po pewnym czasie i w skutek usiłowań tak  rodziciel
skich i nauczycielskich, jak  własnych, budzi się, opanowywa 
bezwładnące go powijaki, porusza się w kolebce i wygląda 
z niej w Boży świat. I  odkrywa w dali, gdzieś na widnokręgu 
bez brzegów, wizerunek Prawdy. I ta  daje mu własne uczucie, 
wiedzę, wolność. Prawda ma tron swój w Rozumie, ale głę
boko zakopany i utajony, dla tego bez wątpienia, ażeby czło
wiek wolny był aż do myśli samej i wszystko wydobywał 
z samego siebie; ażeby miał zasługę i zaszczyt brania udziału 
przy budowie świątnicy ukształcenia własnego. Stąd wynika, 
że potrzeba rozbudzać rozum swój, jak ospałego leniucha 
i uprawiać go, jak  rolę, tudzież, że im bardziej się około niego 
pracuje, tern obfitsze i kosztowniejsze wyda on żniwo. Bez 
uprawy będzie zeń nierozum. Jeżeli zaś zamknie się uprawę 
jego w ciasnym obrębie samych odniosłości do materyi, zjawisk 
znikomych i praw świata zmysłowego; to rzadko wybieży on 
własną siłą za zakres ten. Gęsta opona zasłoni mu wszystko, 
co duchowego, zgoła istotę niego samego. I  niebędzie znał, 
czem jest, skąd i dokąd godzi, czego żądać m a; ani też taje
mniczego środowiska swego, którem jest dusza, a w którem  
przebywa, porusza się i działa. Przykuty do prochu, uzna 
we wszystkiem, nawet w sobie samym, li proch. Najwyższe 
jego dzieło Alcydowe będzie, iż poczuwszy się świata tego 
panem i chcąc pomnożyć w nim swą władzę, puści się w ete
rową podróż ku odkryciu matematycznych praw ciemnej i zi
mnej Ilości. Zasmakuje w Kalkule, jak  gdyby tenże był już 
nieskończonością, obaczy w nim najprzedniejszą, jedynie pra
wdziwą umiejętność, a weźmie Liczby za bóstwo, wszechnicy 
świata panujące. Otóż, Panowie, niebespieczeństwo, gdy po
wstrzymuje się rozwój rozumu, lub gdy zahaczy się go na 
powierzchni rzeczy! Dla tego też Mądrość Boża, gdy przygo
tować chciała świat do przybycia Słowa z niebios, nieprzestała 
na tern, iż urobiła sobie naród proroczy, przepowiadający Me-



syasza, lecz ugruntowała w tym samym niemal czasie 011 lud 
przesławny, którego nauki i sztuki, krasomówstwo i Filozofia 
wyostrzyły dostatecznie rozum człowieczeński i uczyniły go 
zdolnym do przyjęcia Objawienia. Ojcowie Kościoła twierdzą 
też jednozgodnie, że filozofia była tern dla Greków i Rzymian, 
a z nimi dla całego świata pogańskiego, czem prawo Mojże
szowe dla Hebrajczyków, tj. usposobieniem duszy do Chrze- 
ściaństwa. Apostołowie Żydom przywodzili Zakon stary. Ale, 
gdy Paweł święty pokazał się w Atenach, prawił przed Areo- 
pagiem onę zawołaną mowę, w której przytacza im własnych 
ich poetów i mędrców, aż do ołtarza, co, w skutek przeczu
wania Prawdy przyszłej, poświęcon był Boyu nieznanemu.

„Zaczem, co przyniosło niewypowiedziany pożytek Ojcom 
naszym przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie, 
maż być, ni stąd, ni z owąd, na nic nieprzydatne nam, ich 
synom i wnukom ? Czyli w skutek Ewanielii zmieniło się Ro
zumu przyrodzenie, znaczenie i wielkie posłannictwo na ziemi? 
Niej es tli on wciąż jeszcze władzą z niebios, uśpioną w kolebce 
ciała, a potrzebującą krzepkiego rozbudzenia, ażeby mogła 
siebie sarnę, świat, nawet Ewanielią wziąć w posiadłość? Nie
zawodna to, że dusza prostaczków, niewiast i dzieci zdolna 
jest do gorącej wiary. Bogu dzięki, umiejętność niejest ko
nieczna do uznania Objawienia i wykonywania nauk jego świę
tych! Ale, co nie konieczne, może być wielce pożyteczne; co 
niepotrzebne dla wszystkich, może być niezbędne dla wielu. 
Świat niepozostaje długo w prostocie i bierności dzieciństwa, 
lecz, jak  każdy z nas, wybieże wnet za wiek ten, w którym 
jedyną gra rolę Powaga. Chęć wiedzy, miłość nowości, na
miętność różnorodna, tysiąc obłąkań bije w duszę młodziana. 
I cóż stałoby się z nim, gdyby Rozum, rozwiniony pospołu 
z władzami innemi, niezapalił na drodze jego oświecających 
mu ją  słupów z kagańcami? Świat uronią pierwiastkową pro
stotę i bierność dziecka, a pozyskuje czynność ducha; — prze
staje wierzyć, a żąda wiedzieć. Czy zdołałoby się go zaspokoić 
i przy Chrześciaństwie utrzymać, gdyby Rozum nie wskazywał
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mu umiejętnym sposobem i niepodległe prawd Objawienia ? 
Jeżeli temu, co przestał i niemoże już wierzyć, nieda się wiedzy, 
będzie on na zawsze libertynem, lub bezbożnikiem, i przepa
dnie. Rozum jedynie może go oświecić i do Prawdy nawrócić. 
Ale, chcąc dać komu Prawdę, Wiedzę, trzeba samemu ją  mieć. 
—  Jak  pokonać szyderców z rviary, Wolterów, Prudonów i one 
wojska Materyalistów, dziś tak  nieprzeliczone, jeżeli nieokaże 
się własnemu ich Rozumowi, że dla tego jedynie z niej szydzą, 
iż jej nierozumieją ? Czy niepotrzebne jest dzisiaj wiary rozu
m i e n i e choć potrzebne było po wszystkie czasy? Jeżeli nie- 
będzie go wcale, wiara zamieni się rychło w pogański zabobon 
i czczy obrząd. — AA Objawieniu mądrość najwyższa, lub 
mądrość Boża, a Teologia mądrości tej tłumaczka. Jak  po
dobna zrozumieć tę mądrość Bożą bez najwyższej mądrości 
ludzkiej, a być teologiem bez rozumu i filozofii? —  Jest wiar 
tak wiele, a każda twierdzi, że ona sama prawdziwa. Jak  
przeświadczyć się o tem, k tóra z nich istotnie prawdziwa; jak  
uderzyć z tej strony czołem uwielbienia przed Chrześcianstwem, 
jeżeli niewezwie się na pomoc niepodległego i wiary swobodnie 
porównywającego Rozumu? — Bog Syn wcielił się w C hrjstusa 
i przyszedł na świat, ażeby go oświecił i zbawił, a Chrystus 
żądał, ażeby Apostołowie i ludzie słowa Jego rozumieli. Nie- 
spisuje też nauk swoich w hieroglifach, jak  egipski Hermes 
Trismegistos, lecz odzywa się zwyczajnym, prostym, niewiastom 
i dziatkom dostępnym językiem. Każe iśdź na dachy i ogła
szać wszystkim słowa Jego ; zabrania kryć światła pod korzec. 
Woła, że nie litera, ale duch zbawia. Mamyż więc niechcieć 
na gwałt słów Jego rozumieć ? — Czy niema dziś jeszcze, tak  
za Chrześcianstwem jak w Chrześciaństwie, różnego rodzaju 
bałwochwalców, których jedynie Filozofia usposobić podoła do 
uznania i przyjęcia Ewanielii? Dawne Chrześcianstwo miało 
zewnętrznych, dzisiejsze ma wewnętrznych, a więc bez miary 
niebespieczniejszych wrogów moc. Jeżeli dawne broniło się 
i zwyciężało Filozofią, mali dzisiejsze wyrzec się tego, już do
świadczonego i najpewniejszego oręża? —  Nieszczęście ludowi
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temu, którego umiejętność ducha tak  się skurczą i podleje, jak 
umiejętność materyi wzrasta, świeci i przywodzi! Daremnie 
wtedy wiara, wiara sama jedna, pracować będzie. Gdy nikt 
niewicrzy, to niepołoży ona dość silnych tam przeciw olbrzy
mim bałwanom wezbranego Materyalizmu i Egoizmu. Któż 
się nierozśmieje na jej sursum corda? Fizycy uchodzić będą za 
filozofów, dyplomaci za moralistów, a matematycy za prawo
dawców. I wystarczy ku temu jeden człowiek, jenialniejszy 
nieco od innych, ażeby, w barbarzyńskie Pozytywizmu imię, 
utw orzył wiarę nową, której dogmat najpierwszy, że wszech 
poszukiwanie tamecznej istoty rzeczy i przyczyn jest niedo
rzeczne, tudzież, że oddawanie czci mamonie zmysłowej stanowi 
ostateczny podniosłości ducha i serca człowieczego stopień.

„O, zawierzajcie wiekowi, doświadczeniu, badaniu i roz
myślaniu memu; zawierzcie, Panowie, słowom Kapłana, k tó
rego powinnością mówić Prawdę, że chcieć zabić Filozofią, to 
tyle, co chcieć zabić Rozum w głębokościach jego pierwiastku, 
i na wysokościach blisko już sześćtysiącoletniej pracy! Gdzie 
niema Filozofii, tam poczyna się koniecznie panowanie Fizyki, 
a z nią Panteizmu i Ateizmu. Widzicie sami na dzisiejszej 
Francyi jaśniejący tego dowód. Z czegóż wyszły albowiem 
wszystkie te tak  mnogie, bezbożne i dzikie systemata, rodzące 
się i przepadające w oczach naszych, jak  grzyby, a usiłujące 
rozburzyć wieczny porządek Boży i postawić na miejscu jego 
Społeczeństwo nowe własnego pieczywa? W iększa ich część, 
o wy to znacie, winna początek swój Materyalistom, dla k tó
rych prawa matematyczne były ostatecznem ducha ludzkiego 
słowem, i którzy wierzyli, że Mechanizm sztuczyiy zastąpi we 
społeczeństwie przyrodzenie samo rzeczy i stosunków; że zba
wienie Ludzkości sprawą jest Liczby, Miary i Ciężaru. Im 
zbywało li na jednej rzeczy, na znajomości Boga i człowieka, 
lub na Filozofii.

„Atoli Filozofia służy, nie jedynie za środek, przysposa
biający, jako przed dwu tysiącami lat, tak  i dzisiaj, umysły 
do Chrześciaństwa, ostrząc i ćwicząc Rozum, a zwracając go



ku niebiańskiemu duszy wewnętrzu. Jest ona także puklerzem 
Chrześciaństwa przeciw straszliwemu wrogowi, co walczy z niem 
bezprzestannie, a usiłuje z wytrwałością żelazną, acz dotąd 
daremną, jak widzi się to z wypadków Rewolucyi naszej prze- 
szłowiecznej, zadać mu śmiertelny cios. Jeżeli są ludzie, co 
potępiają, wyklinają, czernią i prześladują Rozum, zamierzając 
poniżyć przez to człowieczeństwo do bydlęeości, ażeby panować 
mogli nad niem tern snadnićj; — to ma się także dość innych, 
uważających się za zręczniejszych, rostropniejszych i jenialniej- 
szych, co, mając tenże sam Egoizm i cel piekielny, biorą 
Rozum w opiekę, przyjmują go całkowicie, bezwarunkowo i tak 
głośno, o ile im podobna a ciągle odzywają się w jego imieniu, 
lecz każą mu działać przeciwko Bogu i prawdzie; każą mu 
mącić słabe i nieukształcone głowy. Niegardzą wcale istotą 
rzeczy, przyczynami, pierwiastkami i prawami ogólnemi, nie- 
przykuwają bynajmniej myśli do taczek ciał, ani ciał do zni
komych zjawisk. Racyonaliści wysokiego rzędu, badacze nie
skończoności śmieli i bystrzy, wybieżają, nakształt. filozofów, 
za przestrzeń i czas, a prawią wciąż o idei, lecz tylko dla 
tego, ażeby światłość rzetelną wyprzeć z odwiecznego jej środka, 
odebrać jej berło, a oddać je chmurom, zniewalającym Rozum 
ogólny do zwątpienia o wszystkiem i do rospaczy. Jest to 
rasa Sofistów, rasa stara, dowcipna, szydercza, nieubłagana, 
co szlakuje błędy Rozumu wyższego z namiętnością, a wyrzuca 
pospołu z niemi, mocą Rozumu niskiego i pospolitego, zarazem 
i zbawienne prawdy; co poluje na nadużycia ludzi władzy, tak 
kościelnej, jak świeckiej, ażeby zrobić z nich dla siebie za
czepną broń; — co widzi w cieniu, jakakolwiek jego barwa 
i postać, wielkie odkrycie i niewypowiedziane Ludzkości 
szczęście. Dwa są ich rodzaje, które nazwano Czarni i Czer
woni. Sokrates słyszał bandy tej głos na okół siebie, gdy 
nauczał młodzież ateńską bytu i jednoty Boga, a stał się jej 
ofiarą, ponieważ ona, a nie kto inny, w chwili, gdy czynił 
o nieśmiertelności duszy, oskarżyła go, że psuje młodzież i wro
giem jest panującej wiary, prześladowała i zmusiła do cykuty.
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Jezus Chiystus widział ją również przy stopach Krzyża swo
jego. Podawała mu, miasto cykuty, żółć z octem. A Kościół, 
dziedzic wszech prawd, które przekazuje światu, niemógł się 
nigdzie odczepić od nierozumnych przyjaciół i zaciętych nie
przyjaciół, rozkochanych w sobie i mądrości swojej, a olśnio
nych blaskiem tego, co widzą li zmysłowem okiem, i potęgą 
tego, co niedokładnie znają. Każdy wiek i lud, wszelaka nauka 
ma swoich, a szkodliwych sobie Sofistów. I niedostrzeże się 
ani jednego postępu w świetle Pewności bez natychmiastowego 
postępu w ciemnicach wątpienia i przeczenia. Sokrates był 
pierwszą, Jezus Chrystus drugą bandy tej ofiarą, a ma ona 
otuchę, że tizecią będzie wszystek ród ludzki. I pracuje ku 
kresowi temu, jak dawniej, tak i dzisiaj niezmordowanie. 
Jakaż potęga podoła wyprowadzać świat z wieży babilońskiej 
pomięszanych wiar i języków, z odmętu burego wątpień i szy
derstw ze wszystkiego, co święte, z rewolucyi, coraz większych 
i wścieklejszych, jaka potęga zapalać na nowo dla świata, 
a nawet dla Kościoła samego Słońce Pewności, a ocalić Ludz
kość i Chiześciaństwo przed grożącą im zagładą, jeżeli nie Iiozum 
zacny, a nad rozumy Sofistów wyższy, jeżeli nie Filozofia?

„Niepodobna ani myśleć tego, ażeby Bóg nieprzyjaciołom 
Piawdy i Światłości, którą jest sam, pozostawić miał zupełnie 
wolne do działania pole! Jakoż jeżeli dopuszcza nadużywać 
Rozumu, umiejętności i talentu, a pociągać do kłamu otuma- 
manione przez to dusze; to daje światu coś i na przeciwną 
szalę, co pizeważa moc brzemienia zrokoszowanych władz 
ludzkich. Przeciw umysłom, sromocącym wyniosłe i święte 
nauczycielstwa powołanie, stawia umysły inne, dzielniejsze, 
głębsze, świetniejsze i bardziej przekonywujące, co rzucają się 
na Sofistów z ognistym Cherubina mieczem, a prą ich gwał
townie, idąc za nimi aż w najciemniejsze sprzysiężenia ich 
skrytki, co zdzierają z nich maskę mądrości, osłaniającą 
ich głupotę i ohydę. Że tak się ma istotnie, Panowie moi, 
zaświadczają dzieje. Jeżeli Gorgiasz i Spółka zamącili mło
dzieży Ateńskiej mózg sprzedajnego Skeptycyzmu masłokiem;

P a n te o n . T om  I I I . —  W.  i o
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wiek Peryklesowy przeciwko nim wyprowadził Sokratesa i Pla
tona. Jeżeli Lukrecyusz w przewdzięcznyeh wierszach opiewa 
Ateizm, strącający Rzym ze szczytu wyniosłości jego świątnic 
i obyczajów, Rzym, co bronił zawsze przekonań, podań i wiar 
starych; to niezabawem ujmuje się za przenajświętszą sprawą 
znany wam mąż, co zarówno jednym z największych mówców, 
jak i jednym z najczystszych filozofów był w Starożytności, 
Marek Tulliusz Cicero. — Jeżeli Celsyusz i Porfiryusz wysilają 
wszystkie zasoby Dyalektyki ku zadławieniu Chrześciaństwa 
w kolebce; to Bóg, chcąc ich zbezwładnić, wzbudza onego 
Syna Aleksandryi, któremu pierś całował z uwielbienia i za
chwytu własny ojciec, przekonany o tem, iż wstąpił w nią 
Duch święty, a którym jest jenialny Orygenes. — Jeżeli Manes 
przywozi ze Wschodu na widownią odrodzonego już świata 
szkaradną, a imię jego noszącą naukę; to Afryka wysyła prze
ciwko niemu największego ducha, jakiego spłodziła, świętego 
Augustyna, mówcę, poetę i filozofa w jednej osobie. Jeżeli 
Abeilard niepotratił pogodzić rozumu swego z Bożym Obja
wienia rozumem; to Opatrzność stawi go pomiędzy świętego 
Anzelma z Kantorbery i świętego Tomasza z Akwinu, pomiędzy 
dwa umysły odeń wyższe, a lepszego kierunku. Jeżeli Mon
taigne bierze za godło: „Que sais-jeY" to Kartezyusz rodzi się 
na jego grobie, a widząc w myśleniu najpierwszą i bezpośre
dnią pewność bytu, wykrzykuje: „ Cogito, ergo suni.“ Jeżeli 
Bayle w długim Słowniku rozburzą wszystkie nauki za pomocą 
Antynomii, w których równoważą się ciągle oni et non; to 
wiek Ludwika l4go zniewala go do zabrania miejsca między 
Paskalem i Bosuetem. — Jeżeli Wolter, najniebespieczniejszy 
z Sofistów, poświęca 50 lat swej chwały, ażeby zbezcześcił 
wszystko, co czcigodnego; to Francya, ku oczyszczeniu się 
z jego jadu, otrzymuje Cbateaubrianda, Bonaida i de Maistia. 
Dziś jest Prudon okropny, ale obok niego Montalembert, maikiz 
Donoso Cortes, Nikolai i tyle innych. Tak tedy od zarania 
Grecyi aż do zarania dni naszych Bóg nie oddał nigdy Sofistom 
wszechwładzy w dzielnicach ludzkiego ducha. Ciągle, albo



obok nich, albo wysoko po nad nimi, zapalał gwiazdy, mające 
Ludzkości przyświecać na wieki, gwiazdy Prawdy i Piękności 
jasne, złote, przeczyste.

„Cóż byli, pytam, wszyscy ci wielcy mężowie, których 
wymieniłem, wszyscy ci obrońcy i wyobrażniki światła, a ros- 
pędzacze chmur, co jestem ja  sam, łubom ksiądz i zakonn ik ; 
co byli wszyscy, co ponieśli śmierć za prawdy nowo odkryte, 
jeżeli nie Filozofowie, ale Filozofowie chrześciańscy? Filozofia 
prawdziwa stanowi przeciwstaw filozofii fałszywej, a Filozofowie 
chrześciańscy od wieku do wieku, od kroku do kroku, umie
jętność przeciw umiejętności, jeniusz przeciw jeiiiuszowi, chwała 
przeciw chwale, czynią Sofistom odpór i rozbijają ich tarczą 
nieprzełomną istotnego światła. Porzućcie tylko filozofią, ogło
ście ją  za podejrzaną, niebespieczną, lub niepotrzebną, z po
wodu, iż wiara pastuszka, lub dziecięcia wystarcza do Zba
wienia, a obaczycie rychło, co stanie się z wiarą, gdy popadnie 
w straszliwe i potężne szpony swych wrogów. Czy niegiloty- 
nowauo księży za rewolucyi od Sofistów wywołanej ? Nienapróżno 
Bóg rozwiesił światła na niebios stropie; — nienapróżno ró
wnież rozsiał w rodzie człowieczym gwiazdy takie, jak  np. 
Plato, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, Paskal, 
B osuet!

„Zagadniecie może: „Co Filozofia chrześciańska? Jakie 
jej znamiona? Jaki jej charakter, jakie prawo i postępowanie ?“ 
Pytanie to arcysprawiedliwe. Oto odpowiedź na nie w kilku 
w yrazach:

„Nasamprzód, Filozofia chrześciańska wigrzy--w. Prawdę 
i posiada nieobaloną jej Pewność; zaczem odpycha wszech 
Skeptycyzm, będący wątpieniem o Prawdzie i wnet jej prze
czeniem.

„Powtóre, ona wierzy w wysoką moralną i duchową do
stojność człowieka, który myśli, bada i odsłania Prawdę, 
a ponosi za nią niekiedy bohaterską śmierć; wierzy w jego 
pokrewieństwo z Bogiem i w to, że 011 Kościół Pański; —

18*
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odrzuca przeto Materyalizm, robiący z nas garść kurzu, zle
pionego przypadkiem.

„Po trzecie, ona wierzy w Boga osobistego, bez którego 
i człowiek i prawda puste nic śród czczości; — odpiera więc 
Ateizm, będący pod różną, to grubszą, to subtelniejszą formą, 
przeczeniem Boga. Do A teizmu liczę także Panteizm, który 
znosząc Osobistość w Bogu i zamieniając Boga albo w siłę 
najwyższą, albo w ideę wszechświatową, przeczy także Boga 
prawdziwego.

„Otóż, Panowie, trzy główne charaktery i trzy główne 
pierwiastki Filozofii chrześciańskiej, jak znowu Skeptycyzm, 
Materyalizm i Ateizm trzy główne znamiona Filozofii anti- 
chrześciańskiej.

„Położywszy to, rostaczam nieco rzecz dalej. Filozofia 
chrześciańska oznacza gorliwie Istotę Boga, którą jest Osobi
stość, i przymioty Boże któremi są: Duchowość, Wieczność, 
Nieskończoność, Wszechmoc, Wszechwiedza, Sprawiedliwość 
najwyższa, Dobroć niewypowiedziana, Opatrzność i Baska. 
Wszechświat, podług niej, rozwieszon został pomiędzy Bogiem 
i człowiekiem. Bóg jego początek, a człowiek koniec. Tylko 
początek i koniec jest osobą; reszta wszystko nieosobiste. Bóg 
stworzył świat i człowieka w nim. Człowiek, to dusza z nie
bios, obleczona w ziemskie ciało, dusza rozumna, wolna, nie
śmiertelna, duchowa. Mocą duchowości i rozumu zna ona 
Prawdę i Cnotę; — mocą wolności przyjmuje, lub odpycha 
Prawdę, wykonywa lub zaniechuje Cnotę; — a mocą nieśmier
telności odpowiedzialna jest przed Bogiem za uczynki dobre 
i złe, podejmuje na wieczności łonie nagrodę, lub karę; — 
mocą nareszcie całej swej istoty stoi w bezprzestannej styczności 
z Bogiem i z ludźmi. Jej styczność z Bogiem zradza Religią, 
a jej styczność z ludźmi Społeczeństwo.

„W krótkich wyrazach tych, Panowie, zamyka się cała 
Filozofia chrześciańska. Ktokolwiek je wypowiada, lub po
twierdza, ktokolwiek ich dowodzi i broni niepodległe, biorąc 
je na rozum własny; ktokolwiek je wyznaje, mniejsza już



w jakim czasie, języku i kształcie; — ten, by też i Chrze- 
ścianinem niebył, chrześciański Filozof. Przynależy on do 
wysokiego rzędu duchów, co umieli na ziemi, naprzekór wszech 
zepsuciu i upadkowi ogólnemu, podnosić godność rodu ludz
kiego, cześć dla jego rozumu, czystość jego uczuć, świętość 
ogniska rodzinnego, majestat kościołów i grobów, prawo, po
winność, wolność, wiarę, nadzieję i miłość, wszystkie dobra 
niebieskie, dopomagające nam do szczęśliwego żywota i zgonu. 
Błogo temu, co odzierżyl i wykonywa kapłaństwo takie! Błogo 
człowiekowi, co podołał potęgą myśli i wymowy uświetnić imię 
Boga i Ludzkości! Błogo, o błogo każdemu, co pozostawił po 
sobie, śród rumowisk wieków, nasienie, przeobrażające się 
w cnotę, i cnotę, przeobrażającą się w nieśmiertelność! Żyje 
011 w duszach, które odkupił i ocalił, a zmartwychwstaje w po
koleniach, których jest nauczycielem i mistrzem. Lzy wdzię
czności czyste, jak pamięć, a skrzydlate, jak chwała jego, 
ulatują z padołów ziemi ku niemu aż do niebios, składając mu 
dziękczynienia i upewnienie, że świat Potomnych miłuje i bło
gosławi go jeszcze.

„Żądacie może ninie, Panowie, dowiedzieć się, czemu imię 
filozofii chrzśeciańskiej nadaję tej filozofii, której narysowałem 
sam pierwiastki i znamiona, a która niewypisana jest ani 
z Biblii, ani z Dogmatyki? Jezus Chrystus, zaiste, nie twórca 
jej. Istniała ona od początku świata, a była zawsze, czy to 
w zaćmieniu, czy też w słonecznej jaśni, najwyższym ducha 
ludzkiego szczytem. Ale od czasu Chrystusa, gdy Ewanielia 
odsłoniła oczom człowieka prawdy wiekuiste i nieobalone, 
Kozum ludzki na kartach Pisma świętego obaczył samego 
siebie w całkowitej, nigdy dawniej niezaznanej doskonałości 
swój i pełni. Pozyskał tam widoki rozleglejsze i głębsze, 
a pewność większą w przekonaniach, które już posiadał. I odtąd 
Filozofia, niepostradawszy niczego ani ze swej istoty rzetelnej, 
ani ze swej niepodległości i twórczości, zlała się w jedno 
z Chrześciaństwem, zwłaszcza co do pierwiastków i wypadków, 
lub ze stron, z których Chrześciaństwo weszło z nią w po-
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krewieństwo i tożstwo. Filozof, spotkawszy się, nieraz pomimo 
wiedzy i woli, z Chrześciaństwem, zachował i nadal ty tu ł oraz 
charakter filozofa, a stopiwszy w sobie oboje w jedno, jak 
imię brata i siostry, i chcąc oznaczyć kierunek swój, nowy 
dla siebie samego i dla świata, począł nazywać się filozofem 
chrześciańskim, lub synem Prawdy, poznanej samodzielnie mocą 
Rozumu własnego, i z Ewanielii; — Rozumu, wytryskującego 
wprost z istoty Boga, i z Ewanielii, będącej Boga samego 
dziełem i głosem.

„Otóż to właśnie, że Chrześciaństwo okazało się Filozofią 
prawdziwą, a Filozofia prawdziwa Chrześciaństwem, jako z jednej 
strony Chrześciaństwu, tak z drugiej strony Filozofii daje 
rękojmią zwycięztwa i tryumfu na wszystkie wieki. Jeżeli 
Objawienie widzi się niekiedy przechodzić Rozum ludzki, 
zwłaszcza niewyćwiczony i m g ły ; to wszelakóż jawna, iż grunt 
i początek Jego tkwią w Rozumie, który i w Bogu i człowieku, 
pomimo wielkiej różnicy co do wszechstronności, stopnia i po
tęgi, musi być na dnie swej istoty tenże sam, tudzież, iż nie
botyczne konary i gałęzie Jego, ulatujące po nad Rozum nasz, 
niemogą być co innego, jedno Boże rospotopienie w nieskoń
czoność naszego sumienia i naszej duszy. Duch ludzki, sobie 
samemu zostawiony i mamoną tego świata zajęty, niewzbiłby 
się tak  wysoko do niebios. Ale poparty od Bożego słowa, 
uskrzydlony w Jego niebiańskie pióra i podrzucany odeń w górę, 
uczuwa się tak w Ewanielii, jako syn w domu swej matki. 
Ewanielia to samo dla Rozumu ludzkiego, co teleskop dla 
naszego oka. Gdy wynaleziono teleskop, Astronomia niezmie- 
niła się bynajmniej, ale Astronom obejrzał lepiej gwiazdy, 
które li gołem okiem dawniej widziano, dosiągł gwiazd odda- 
leńszych, jakich n ik t pierwej niemógł obaczyć i zdjął karty  
jeograficzne z powierzchni księżyca. Podobnież co do joty 
i z przedmiotem naszym. Gdy Chrześciaństwo przybyło na 
świat, Filazofia niezmieniła się bynajmniej i pozostaje dotąd, 
czem była zawsze. Ale Filozof dzisiejszy zna lepiej prawdy, 
które świat już posiadał, i dostrzega prawd nowych, pierwej
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ani przeczuwanych. A Chrześćiaństwo, jako już przed Chry
stusem jawiło się w Sokratesie i Platonie, tak  po Chrystusie 
stoi głównie na Filozofii. Ona jego oś i piasta, zamek i twierdza, 
obronicielka i strażnica. Albowiem równie ona, jak  ono, po
daje Prawdę wiekuistą i uwielbia osobistego Boga. Ewanielia 
niejest poniżenie, jak sądzą ludzie nierozważnego zdania, ale 
i owszem najwyższe podniesienie ducha naszego. Stąd Ludz
kość nieporzuci nigdy wysokości słupu obłoków, na których 
postawiło ją  Chrześćiaństwo, i nie runie z nich całkowicie 
w dolne materyalizmu parowy. A nieprzyjaciele Chrześciań- 
stwa, pragnąc mu zadać śmiertelny raz, czynili, czynią i czynić 
będą, co tylko w ich mocy, ażeby oczernić, osłabić i zbezwła- 
dnić Rozum ludzki, poznający własną siłą Prawdę Bożą, a więc 
i uderzający czołem uwielbienia przed Chrystusem. Przyjaciele 
zaś Chrześciaństwa rzetelni i oświeceni niemają, jak  Orygenes 
i święty Augustyn niemiał, ku zasłonie tryumfowi jego żadnego 
innego pewniejszego, szlachetniejszego i potężniejszego środka, 
jak  podnosić i wzmacniać moc niepodległego Rozumu ludz
kiego za pomocą Filozofii głębszćj, prawdziwej, istnej. Niech 
tedy święci się Filozofia, ażeby święciło się imię Zbawiciela, 
a krążył i działał pomiędzy nam i, nie duch kupiecki i niski, 
ale Duch św ięty; ażeby zajaśniało Królestwo Boże na ziem i!

„Cóż wypada ze wszystkiej mowy mojej, Panowie, jeżeli 
nie to, że w Szkole naszej, tak  już znamienitej, niech kosz
tuje, co chce, podnieść potrzeba nauki filozoficzne, a udzielać 
ich mianowicie uczniom, co celują bystrością ducha. Francya, 
od początku wieku naszego, walczy boleśnie z jadem, nalanym 
od wieku przeszłego w jej żyły. Żaden z ludów nie odpadł 
od Boga i od Chrystusa dalej od nas i możnaby powiedzieć, 
iż śród Europy byliśmy sromotnem Skeptycyzmu, M aterya
lizmu i Ateizmu gniazdem, a żywem kłamu piekielnego sło
wem. Dzięki Opatrzności, k tóra nieprzestała nam sprzyjać, 
zmieniły się już wielce dziś czasy. Lecz światło nie świeci 
jeszcze dla wszystkich, a daleko mu do południa. Ono do
piero wschodzi, wzmaga się i rysuje na chmurach, jak jutrzenka,



rumieniąca się od wstydu i nieśmiała. O, ty Młodzieży, co 
po naszym schyłku przebywać będziesz w tych ciemnicach, 
rozświetlających się już nieco, niewchódź do nich bez słońca 
mocno wyćwiczonego Kozumu, a jeżeli Bóg Baski swej darem, 
sprawującym Twą chwałę i Twe niebezpieczeństwo, zlał na 
Ciebie zdolności wyższe, ach, nieużywaj ich samolubnie li dla 
własnego pożytku! Jeżeli myśl jest najpiękniejsza każdego 
człowieka uposażenie Boże; to myśl jenialna, gdziekolwiek się 
zapali, sprawuje własność wszystkiego rodu ludzkiego. Zaćmić, 
lub zagasić myśl taką, z braku zaniedbanego, a przeznaczeniu 
i posłannictwu jej nieodpowiedniego, lub zgoła spaczonego 
ukształcenia, to tyle, co pogrzebać w ciemnościach egoistycznej * 
tego świata nocy gwiazdę Bożą, która jaśnieć powinna na 
wysokościach naszego widnokręgu. O, niestanie się tak z Wami, 
młodzi przyjaciele i synowie m oi! Miłujecie Boga i Chrystusa 
i Kościół święty, miłujecie Ojczyznę, która była zawsze bro
niącym ich mieczem. Podwójna ta miłość, stająca się w duszy 
Waszej miłością jedną i jedyną, powiedzie Was bez trudu ku 
pracom, przygotowującym ludzi do walk żywota, które dziel
ności ich świadczyć będą, i do grobu tryumfalnego, który ich 
nagrodzi. Tego Wam życzę. A teraz bywajcie mi zdrowi.“

*
*  *

Tu kończy się wymowny głos Ojca Lacordaira. Mc 
prawdziwszego i pożyteczniejszego nad te słowa niedałoby się 
może powiedzieć do dzisiejszej katolickiej, w Filozofii zanie
dbanej i dlatego Materyalistów, oraz Matematyków pełnej 
Francyi. Mc także prawdziwszego i pożyteczniejszego do 
Polski, równie katolickiej i w Filozofii zaniedbanej, a jako 
ze strony jednej w ciemnych ślepowierców, tak z drugiej 
w libertynów bogatej. Słowa te powinny by na naród nasz 
działać tern mocniej, tern pewniej, że on idzie rad we wszystkiem 
za Francuzami. Jeżeli dzierży się zgoła ich błędów, to po
winien je przecie porzucić, skoro już oni sami poznawać się 
na nich poczynają.



Jedna w rozprawie tej rzecz niezmiernie jest ciekawa 
i zasługuje na szczególne podniesienie. Filozofią tu, nie duch 
bezwzględny i panteistyezny, stanowiący duszę wszechświata, 
jak  u Hegla, lecz człowiek, — zaczem, nie Spekulacya, ale 
Humanistyka. Początek księgi wtórej Panteonu najduje tu  
piękne, a niespodziewane świadectwo. O ileż wyższy co do 
tego poglądu, ile głębszy i szczęśliwszy duch francuski od 
ducha niemieckiego!

Podpisuję przemówienie to francuskiego Kapłana świętego 
i światłego, wymierzone do grubych niewiadomców filozofii; 
przyswajam je sobie i podaję', jakby własne. Zgadzam się 
w niem na wszystko, na wszystko bez wyjątku, i oświadczam, 
że z człowiekiem takim, lubo on żarliwy Katolik i sługa 
Kościoła, mógłbym pracować nad jednem i tern samem dzie
łem do spółki.

Tak, zaprawdę, tak  nieomylnie! Filozofia rzetelna, ja k 
kolwiek niepodległa, jest Chrześciaństwem, w duchu i w istocie 
nauk swych uważanem, — a Chrześciaństwo rzetelne, jakkol
wiek prawowierne i w martwych dogmatach, jak  w popiele 
minionych wieków, zagrzebane, Filozofią. Błądzi Filozofia, 
gdy trzymając się samodzielnego badania i niebacząc wcale 
na Katechizm, niechee, przynajmniej co do pierwiastków i wy
padków, zgodzić się z Chrześciaństwem, w którem rzeczywiście 
wypowiedziała się prawda; błądzi i Chrześciaństwo, gdy wy
rzeka się Filozofii, która sama jedna podoła Prawdę jego 
uznać, wyświecić i umiejętnie utwierdzić. Filozofia wyniosła 
Chrześciaństwo na religią Europy i uczyni je w końcu religią 
Ludzkości całej, okazując ciągle w niem absolutną Prawdę 
i najwyższą, najprawdziwszą, jedynie zbawiającą wiarę; a Chrze
ściaństwo, jako wiara milionów, od dwu tysięcy la t już bliśko 
panująca, nadaje I  ilozofii uroczyste, czcigodne, tajemnicze, Boże 
uświęcenie. Filozofia stała po wszystkie wieki, zgoła za przed- 
chrześciańskich czasów, i stoi dziś jeszcze na Chrześciaństwie, 
a Chrześciaństwo stało, stoi i stać będzie na Filozofii. Biedna 
Filozofia bez Chrześciaństwa, biedne Chrześciaństwo bez Filo-
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zofii! — Bóg jest prawdą i światłością, Chrystus prawdą 
i światłością, Cbrześciaóstwo prawdą i światłością, Filozofia 
prawdą i światłością. Niech żyje więc prawda i światłość, jako 
w niebie, tak i na ziemi, gdzie się ją kolwiek i w jakiejbądź 
napotyka postaci! Niechaj zaś przepada kłam i ciemnota, 
czy to w filozofii, czy w teologii, polityce, gdzie tylko chcesz! 
Ona szkodzi jednako umiejętności i wierze. Zatrata Sofistom, 
czarnym i czerwonym, kościelnym i świeckim! Najszkodliwsi 
z nich ci, co walczą niby za wiarę. Prudon niezadał ran 
Rzymowi tak krwawych i bolesnych, tak śmiertelnych, jak np. 
niezręczny a wściekły katolickiego muzułmanizmu młot R eilot.

Filozofia Panteonu tego i jego budowcy była, jest i będzie 
niepodległa, czem wyróżnia się od Scholastyki, ale w pier
wiastkach, zasadach i wypadkach, w całym duchu i kierunku 
swoim czysto chrześciańska. Czas Scholastyki już minął, a berło 
Dogmatyki od trzystu lat złamane. Ksiądz niejest dziś sam 
jeden uczony, jak niegdyś, a umiejętność przeszła w ręce Lajów. 
Duch święty zaś jest zawsze tam, gdzie umiejętność. Głos 
Sofistyki utraca również coraz bardziej czar syreniego śpiewu. 
Jej panowanie ustanie. Ludzkość jest co wiek światlejsza 
i znająca się lepiej na prawdzie. A Filozofia czasu naszego 
niemoże być inna, jedno taka, jak się ją tutaj podaje.

*
*  *

Ksiądz znowu niemiecki, kanonik i dziekan bawarski 
Antoni Eberhard, który wsławił się w Monachium kazaniami 
gorącemi w obronie Ojca świętego; który usprawiedliwia pię
knie nadużycia kościelne, a broni zgoła Cenzury papieskiej, 
twierdząc, iż niehamowała nigdy nic dobrego, a oddaliła wiele 
złego; który ogłosił niedawno bardzo ważne dla katolickiego 
świata dzieło pod tytułem: ..Monotheistische Philosophies usi
łujące pogodzić dogmat ze swobodnem Rozumu ludzkiego po
szukiwaniem, — ksiądz ten, mówię, wymaga Filozofii całko
wicie niepodległej, od Scholastyki wyróżnionej, nie na Po
wadze Objawienia i Katechizmu sobie obcej i szkodliwej, ale



na własnych nogach stojącej, i przyznaje, iż jedynie Filo
zofia taka  ocalić dziś podoła Katolicyzm. Chce on Filozofi nie
podległej już z powodu, iż wiedza ludzka na czem innem, nie 
zaś na własnych pierwiastkach rozumowych, ugruntowana, 
filozofią niejest i być niemoże, lecz tylko podłą i pogardliwą 
jej m ałpą; już zaś, iż, nie licha, a często nawet płatna pod- 
danka kościelna, jaką jest średniowieczna i dzisiejsza Schola
styka, lecz umiejętność niezawisła, na sobie samej wszystko 
budująca, a gorąco Prawdę miłująca, jaką jest Filozofia już 
od trzech wieków, podoła Katolicyzmowi oddać ważne dlań 
i pożyteczne świadectwo. Gdy ona przyzna mu prawdc, to 
więcej znaczy, niż głos milionowy ślepowierców. Przewyborna 
to, co Eberhard pisze o mocy i potędze Filozofii za dni na
szych. Oto jego słowa:

„Teraz, jak  nigdy dawniej, Filozofia sporządza największą 
moc i najniezłomniejszą potęgę w Europie, a działanie jej jest 
świetne, dobroczynne, zdumiewające prawdziwie. Ona tu je
dyna Królowa i Pani. Jej hołduje Przeszłość od trzystu lat 
i przed nią bije czołem Teraźniejszość. A Przyszłość przynie
sie jej władzę jeszcze rozleglejszą. Tylko ciemni na duchu 
niewidzą te g o   Kościół katolicki, jeżeli pragnie przewo
dniczyć znowu i panować światu, jak  za dawnych błogich cza
sów; — jeżeli chce odebrać lajom światło, i uczynić z Teo
logii najpierwszą, najwielmożniejszą umiejętność, jak  niegdyś; — 
jeżeli niema postradać zupełnie wszech wpływu na stany wyż
sze i oświeceńsze, a nawet na półukształcone mieszczaństwo 
i chłopstwo; —  jeżeli młodzieży akademickiej i szkolnej nie 
żąda ohydzie aż do ckliwości średniowiecznej swej chorągwi 
i zniewolić jej do opuszczenia wiary całemi tłumami, jako 
uświęconego i od księży jedynie popieranego zabobonu: —  to 
powinien dzisiaj tak  tulić się pod skrzydła Filozofii, jak  Fi_ 
lozofia dawniej tuliła się pod skrzydła jego. Bez Filozofii prze
padnie on nieomylnie i przepaśdź musi, jako bez słonecznego
św iatła przepadłoby w szystko   Prześladować i wyklinać
Filozofią, to jawny dlań dzisiaj nierozum i ręką własną do-
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konywane na sobie samobójstwo. Owe zaś pobożne lenistwo, 
co niechcąc się uczyć, badać i myśleć wykrzykuje słowa obie
tnicy danej, iż Pan nieopuścił Kościoła swojego, niema, za
prawdę, prawa do opieki i pomocy Pańskiej. Czy liż, niestety, 
Rzymu, który zaniedbał światła i postępu, a z niemi utracił 
ostatki dawniejszej mocy, nieopuścił już P an ?“

Oby gorliwe klechy i jeszcze gorliwsze Panie nasze, co 
nieznając się wcale ani na Filozofii, onej JJnii Mesyanicznej 
Wrońskiego, władnącej już od trzech wieków i Kościołem 
i Państwem, — ani na Chrześciaństwie, ani na Katolicyzmie, 
ani na wierze, — piorunują zaciekle przeciw wolności badania 
i przeciw Rozumowi, raczyły rozważyć powyższe słowa i dzier
żyć się ich ku ocaleniu nam wszystkim przenajświętszej spra
wy ! I u nas grozi jej wielkie niebezpieczeństwo, a największe, 
o księża drodzy, od was samych, albowiem ciemności utracają 
światłość, z nią zaś i samego Boga. O, kiedyż Duchowień
stwo nasze mieć będzie swoich Lacordairów i Eberhardów, co 
nie jedynie wierzą, ale i widzą rzeczy jasno!

CXXXYIII.

U p rzedzenia  Polski d z is ie jsze j  w zg lęd em  Filozofii.
Z Litwy jeden z przyjaciół, Zdanowicz profesor, tak mi 

pisze:
„Niewiesz może, iż, mniej więcej, od tuzina lat, na Bo- 

żój, pięknej Litwie naszej zrobiło się zmroczno, ciemno, jak  
w Japonii. Filozofia poszła u nas w las. Szydzą i żartują 
z niej wszyscy. Ten uchodzi za Rozumnego, kto najmocniej 
jój urąga. Niedość! Pogląda się na nią z nienawiścią i po
gardą. —  Zagadujesz: Czemu? Litwa była zawsze uczennicą 
Francyi. Ponieważ nad Sekwaną Filozofia niepopłaca; przeto 
nic nieznaczy u nas także. A we wszystkiem przesadzamy 
jeszcze to, co przychodzi do nas zr Paryża. Ale mamy tu i po
wód własny. Oto on w dwu wierszydłach: „Precz z Filozofią!



Sprośna to Niemczyzna. Nic dla niej W iara, Cnota i Ojczy
zna !“ — Powieściarze nasi, lekcy, płytcy i złośliwi, dobili F i
lozofii. Wyprowadzając bowiem na arenę widnokręgu swego, 
ilekroć im trzeba było, zbrodniarza, nakształt Szyllerowskiego 
Franza Moora, który wy filozofował się z Boga, z sumienia 
i z uczciwości, a dzierży się najobrzydliwszego sobkostwa, lub 
k tóry  przewraca mózgi młode i proste, w szatańskiej Dyale- 
ktyce oszustów niewyćwiczone, a popycha je, jako swe narzę
dzia, w same hańby i biedy, —  robią go pospolicie uczniem 
Hegla, wychowańcem Berlina, zwolennikiem Filozofii. Stąd Filo
zof u nas tyle, co szczwany w niemieckiej Spekulacyi łotr. Sam 
wyraz Spekulacya filozoficzna bierze się jako dowód żydowsko- 
kramarskiego ducha. —  Ale roztoczę rzecz nieco, ażebyś mógł 
bliżej poznać tego ogólnego przeświadczenia grunt.

„U nas utwierdziło się i trw a ciągle to szczególne uprze
dzenie, wyrosłe, jak  się zdaje, 2  niechęci naszej ku Niemcom, 
że Filozofia jest łam igłówką germańską, wynalezioną ku du
rzeniu, ogłupianiu i podbijaniu Słowian; —  że każdy Niemiec 
filozofuje głęboko w knajpie, póki jest akademikiem burszem; 
ale gdy wyszedł ze szkoły, gdy ujrzy przed sobą korzystne 
miejsce, przeda i Filozofią i duszę swoję; zmieni wyznanie 
wiary religijnej i politycznej bez trudu, a, chociaż wykrzyki
w ał: Freiheit, Freiheit i Freiheit, zaprzęże się do służby pier
wszego lepszego despoty; będzie narzędzie podłe, a bardzo 
niebezpieczne i przemądre w rękach Jezuityzmu, Obskuranty
zmu, Serwilizmu, oraz wszech podobnych Izmów. Szczególniej 
my Polacy litewscy czujemy w stręt do wszystkiego, co nie
mieckie, głównie zaś do Filozofii, widząc, że olbrzymia nauka, 
głęboka umiejętność i bystre myślenie nieprzeszkodziło Niem
com na Parlamencie Frankfurckim  z 1848 roku dowodzić, że 
Poznańskie powinno być wcielone do Rzeszy ich, jako odwie
czna rasy germańskiej siedziba! i kiedy ze strony jednej wy
stępują w obronię Holsztynu i Szlezwiku, — kiedy gotowi są 
ogłosić krucyatę przeciw Duńczykom za prawa święte narodo
wości niemieckiej, -— z drugiej depcą narodowość polską w Po-
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znańskiem i w Galicyi, wymyślają zgoła sami spiski niby na
sze przeciwko sobie, byle znaleść dostateczny powód do gnę
bienia nas nieszczęśliwych. Jeden szczep słowiański przeciw 
szczepowi słowiańskiemu drugiemu, tu chłopów na panów, tam 
Rusinów na Lachów podburzają, sieją niezgodę między braćmi, 
byle nad wszystkimi panować. A jak  nikczemne, jak  bez 
granic i miary podłe ich Dzienniki. Czytać ich niepodobna, 
bo to ciągły paszkwil na nas, ciągłe szyderstwo z obyczajów, 
wyobrażeń i praw naszych. — Otóż, powiadam, Polacy, k tó
rzy są tego, jak  się mi zdaje, bardzo sprawiedliwego zdania, 
że umiejętność, szczególniej zaś taka, jak  Filozofia, powinnaby 
ludziom otwierać oczy na Praw dę; powinnaby uczyć ich 
prawości, uczciwości, czci dla zasług i chwał cudzych, sło
wem zacności, — widząc, jak  przesławni na całą Europę 
Germanowie sami haniebnie kłamią, jak  udają się do nikcze
mnych szalbierstw, jak  czernią nas i zpotwarzają, jak  fałszują 
nam dzieje, jak  niszczą w Krakowie święte nasze pomniki 
wielkości dawnej, nie mogą mieć wiele zaufania do ich 
umiejętności i nauki, do Filozofii. Oni przekonywają się, że 
ci, co Filozofią słyną, nie są przez to ani lepsi, ani spra- 

■ wiedliwsi od Mongołów; że oni nie gotowsi do ofiar, do nie
sienia Bliźnim chrześciańskiej pomocy, ale i owszem, gorsi od 
innych, myślą li o sobie, li o zysku, li o wypełnieniu złotem 
naszem swej kieszeni. I podłość takową mienią Oświata, którą 
nam niby przynoszą! Oto, powtarzam moralne powody, które 
utkwiły głęboko w sercu każdego Polaka, że czujemy ogólnie 
do Filozofii taką sarnę, jak  do Niemców i narzucanego nam 
ich światła, oraz języka, nieprzezwyciężoną odrazę. Wszystko 
to nam ślina Harpii.

„W ogóle rozszerzyło się u nas to przekonanie, że Nie
miec niezdolny jest uczuć szlachetnych i wzniosłych, żadnego 
wielkiego i zacnego czynu, żadnego poświęcenia; że on pisze 
inaczej, a postępuje i działa inaczej; że niema dlań nic a nic 
świętego. Racyonalizm wszystko, co pięknego, w nim wytę
pił A o sercu, uczuciu, ani mu wspominaj! On śmieje się
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z głupstwa takiego. I przekonanie to nasze usprawiedliwić się 
daje. Jest to bowiem w naturze ludzkiej, iż więcej wymaga 
się od tych, co stanęli wysoko w świecie ukształcenia. A je
żeli oni niczem nie różnią się od prostaczków, albo co gorsza, 
hytrzejsi, szkaradniejsi są od nich; to i nic dziwnego, że pro
staczkowie ci nikczemność ich przypisują właśnie ich nauce. 
W szakże powiedziano, iż z owocu poznaje się drzewo. Wiem 
z doświadczenia, że w razie potrzeby, w chwili rozpaczy, w go
dzinie strasznej piekielnej, jakie u nas są często, kiedy za
pukasz do piersi słowiańskiej, niewątpliwie odezwie się z niej 
serce uczciwe, spółczujące twą niedolę. I albo ci 011 dopo
może, wedle sił, albo przynajmniej osłodzi nieco gorącą smołę 
w twej duszy. Spółczucia zaś nikt nie wyblaga od urzędnika 
Niemca.

„Szkarada duszy, k tóra porodziła na obraz i podobieństwo 
swoje Filozofią, przelała się z m atki na córkę. Jako matki, 
tak i córki tej niecierpimy. Ty zaś u nas, 11a nieszczęście, 
uważany jesteś za krzewiciela Filozofii, lub Niemczyzny. Już 
techniczne wyrazy, wprowadzone do My ślini, wszystkich tak  
zraziły, że otworzyć ust na twoję obronę niepodobna. A co 
do ducha, widzą w tobie niebezpiecznego podkopywacza Wiary 
świętej, lub polskiego W oltera, zbrojnego, nie dowcipu, lecz 
Dyalektyki ostrym, dwusiecznym mieczem. Teraz wiesz, jak  
filozoficzne Akcye u nas stoją.

„Oto zarzut przeciwko Filozofii nie lada. A cóż ty na to?“
Co ja  na to? Wołam za Chrystusem na krzyżu: „Prze

bacz im, Panie, bo oni niewiedzą co czynią!“ Krzyżujecie F i
lozofią, może li dla tego, ażeby u was zmartwychwstała i była 
na przyszłość Królową waszą. Serce polskie pęka mi z bólu. 
Uśmiecham się atoli litościwie, gorzko, po męczeńsku, widząc 
nieloiczność i nieuctwo tych, co zbili w jedno dwie rzeczy, 
niemające z sobą żadnego pokrewieństwa, żadnego związku 
i wykrzykują: Ślusarz zawinił, więc kowala powiesić! Ślusa
rzem tu Niemczyzna, a kowalem Filozofia, ono ducha świętego 
tchnienie i mesyaniczna, jak widzi się to na Wrońskim, Cie-
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szkowskim i Zygmuncie Krasińskim. Przeświadczenie wasze 
taki sam błędny sąd bezmyślnego gminu, jako ten, co parzy 
np. kometę z wojną i głodem, a śmierć czyją z posłyszanym 
puszczyka głosem, — jako ten, co potępia kazanie najlepsze 
dla tego, iż prawił je nielubiony ksiądz!

O, żal wasz do Niemców jest może słuszny; nawet nie
nawiść ku nim może godna pobłażania. Lecz, proszę, jakąż to 
wszystko ma styczność z Filozofią? A jeżeli Filozofia ich nas 
pobiła, to, miasto z niej szydzić i pozwalać się z nią podbi
jać dalej, wydrzyjmy im ją raczej i obróćmy przeciwko nim 
własną ich broń! Czy dokuczymy Niemcom, że odpychać bę- 
dziem Filozofią? I owszem, to im na rękę. Nad Ciemnymi 
łacniejsze panowanie!

Czy Sokrates, Pitagoras, Plato, Arystoteles, Zeno, Epikur 
i moc innych przesławnych starożytnych mędrców helleń
skich, — czy Cycero, Seneka, Marek Aureliusz, Boecyusz 
i inni Rzymianie, którzy filozofowali, — czy Salomo, Sadu
ceusz i Rabini, Aleksandryjczycy, Zoroaster, Konfucyusz, Ma
gowie perscy, Gimnozofiści indyjscy itd. itd. byli Niemcami? 
Czy mądrość świętego Augustyna, Tertuliana, Orygenesa, Jana 
złotoustego, Bazylego i licznych Ojców Kościoła, — czy mą
drość Paracelsa, Anzelma z Kantorbery, Tomasza z Akwinu, 
Abeilarda i całego obozu Scholastyków, — czy mądrość Kar- 
tezyusza, Bosueta, Bakona, Lokiego, Prystleja i naszego Ko
pernika, lub Petrycego, jest Niemczyzna? Oto przed chwilką 
czytaliście mowę księdza Lacordaira o Filozofii. Przywodzi on 
tyle wielkich Filozofów, lecz niema pomiędzy nimi ani jednego 
niemieckiego imienia. Że w Niemczech wsławili się Kant, 
Ficlite, Szelling, Hegiel, Oken, Stefens i tylu innych, jako 
wielcy Filozofowie czasu naszego, to prawda. Ale, czyliż stąd 
wynika, że oni zabrali już wszystką a wszystką Filozofią w wy
łączną arendę i tak dalece, iż odtąd Flozofia jest li niemiecka,■— 
iż odtąd Filozofia i Niemczyzna jedno? O bracia Litwini, co 
też wy mi piszecie! Mądrość jest wykwitem wszech czasów 
i narodów, Ludzkości całej, a wy przy czy tuj ecie ją  tylko Niem-
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com i utwierdzacie ich w zarozumiałości strasznej. Boć i oni 
sami przyznają Filozofią li sobie! Nienawidzicie Niemców, 
a wszelakoż sarni stawiacie ich na ołtarzu chwały najpiękniej
szej pod słońcem, chwały z umiejętności i wiedzy, chwały 
z mądrości, — stawiacie ich wyżej nad wszystkie czasy i na
rody, nad Ludzkość całą! Jeżeli uporczywie i na gwałt chce
cie mieć słuszność; toć wymaga tego loika i sprawiedliwość, 
ażebyście uderzyli przed nimi uwielbienia czołem i przyznali 
się głośno do głupoty własnej!

Niemiec w ogóle wróg Polaków i Słowian! Zgoda! Ale, 
cóż temu winien Kant, Fichte, Szelling i Hegiel, lub też uczeń 
ich Szyller, Goete, Lessyng i Herder, Jean Paul i Riickert, 
Rotek i Schlosser i Gerwinus, — co temu winna Filozofia, 
poezya i wyniosła, czcigodna Literatura niemiecka? Cóżbyście 
na to rzekli, gdyby nie cierpiący nas Niemiec, poglądając na 
tyle nikczemników naszych, na tyle krajowców, co odarli 
niegodziwie brata tułacza z majątku; na tyle wygnańców, 
co osławili się za granicą, jako rzezimieszki wysokiego tonu; 
na tych lekkomyślnych paniczów i na te wielkie panie, co 
żyją w Paryżu, kąpiąc się w Lecie rozpusty; — gdyby 011 
wady i błędy nasze narodowe przypisywał Krasickim i Na
ruszewiczom, Śniadeckim i Brodzińskim, Mickiewiczowi i Kra
sińskiemu, lub też filozofom naszym, Gołuchowskiemu, Kre- 
merowi, Libeltowi, Cieszkowskiemu i mnie? — Prawda, że 
z owocu poznaje się drzewo; że łotr trzyma się zwykle za
sad sromotnych. Ale, czy sofistyka, oszukującego sumienie 
własne zbrodniarza jest Filozofią? Czy wasze osady szwab- 
skie, z grubego chłopstwa złożone, posłyszały coś o Kancie 
lub Fichtem? Czy podłość ich, ownc, wyrosły z filozofi
cznego drzewa? Wreszcie słowa te Pisma ważą li co do Etyki, 
nie zaś co do umiejętności i nauk innych, — ważą li co do 
pojedynczych osób, nie zaś o Ludzkości całej, ani o narodach, 
o których cnocie nigdy rozpaczać niemożna. W ciałach zbio
rowych tego rodzaju jest wszędy więcej Głupich, niż Mądrych; 
więcej Złych, niż Dobrych. Lecz Głupi, Źli przepadają bez

Panteon. Tom III. — W. i q
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śladu, a Sokrates, Plato, Tomistokles, Arystydes żyją wie
cznie, oddając duchem swym szczytnemu duchowi Greków świa
dectwo. Toż samo rozumie się także o narodach innych, 
a więc i o Niemcach. — Czyli niewiecie, że właśnie z bry- 
lastej, kolczystej, szkaradnej łodygi Aloesu wydobywa się 
najwdzięczniejsze na ziemi kwiecie? Gdzież np. kobiety roz- 
wiąźlejsze są, jak w Paryżu? A przecież z Paryżanek wykwi- 
tują najwyborniejsze Siostry miłosierne, co idąc z wojskiem 
i stojąc pod kartaczami ognia bojowego, zawiązują rany po
kaleczonym i niosą pociechę konającym żołnierzom! Gdzież 
więcej Demokracyi i wolności, jak w Anglii? A przecież kwi
tnie tu Arystokracya, tak można i uprzywilejowana, jak nigdzie 
już w Europie? Gdzie więcej nieuctwa, jak w dzisiejszej Pol
sce? A przecież wydała ona Wrońskiego i Krasińskiego, Li
belta i Kraszewskiego, a równie Filozofia, jak Poezya jej stoi 
dziś najwyżej w Europie! Czemuż więc z brzydkiej w mnie
maniu waszem naci niemieckiej niemogłyby rozwinąć duchy 
zacne, przeczyste, wielkie? Ach, wstydzę się za sąd wasz i nie- 
powtórzę go za granicą nikomu! O, Litwini drodzy! Uczyć wam 
się nie chce i dla tego wymyśliliście sobie okrywający leni
stwo i nieuctwo wasze mur, że nauka i umiejętność, że Filo
zofia jest Niemczyzyna!

Jeżeli my Filozofowie polscy odwołujemy się niekiedy do 
Kanta, Szellinga, Hegla, lub innych, łacna to do pojęcia i bar
dzo sprawiedliwa, albowiem każdy z mężów tych wielkich po
łożył w Filozofii najnowszej niepospolite zasługi. Ale ztąd 
niewypada bynajmniej, abyśmy li z powodu tego byli rozkrze- 
wiacze Filozofii niemieckiej. Tak Niemcy sami, lub Francuzi, 
przywodzą w pismach swych Platona, Arystotelesa itp., nieroz- 
krzewiając przez to u siebie Filozofii greckiej, na dziś już nie
stosownej, lecz uprawiając własną; tak również my czynić 
powinniśmy względem Niemców. Umiejętność jest własnością 
i uposażeniem Ludzkości całej. Gdzie stanął Niemiec i Fran
cuz, pierwszy w Spekulacyi, drugi w Humanistyce, ztamtąd 
wychodzić ma Polak i prowadzić Filozofią dalej, co też, Bogu
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dzięki, i nastąpiło. — Gdybyście wreszcie Gołuchowskiego, 
który oświadcza sam, iż trzyma się Chalibaeusa, — lub 
Kremera, co przetwarza Spekulacyą Hegla tak szczęśliwie, 
przewodząc jej Panteizm do Monoteizmu i do osobistego Bo
ga, — lub Libelta, co, jako w Filozofii Umnictwa podaje, bie
rze treść z Hegla, a tylko formę z My ślini, — nazywali roz- 
krzewiaczami Filozofii niemieckiej, czynilibyście im krzywdę, 
bo każdy z nich ma samodzielność własną i oddycha polską 
piersią; — lecz dałby się zarzut wasz jeszcze pojąć. Ale ja, 
com w dziełach niemieckich już wypowiedział, że piszę z du
szy polskiej, a niosę, nie Filozofią spekulacyjną, lub niemie
cką, lecz uniwersalną; — ja, co odpadłem od filozofii niemie
ckiej całkowicie i wojnę jej wydałem, a usiłuję utworzyć Fi
lozofią narodową z jej światem trzecim, tamten świat znaczą
cym, z jej osobistym Bogiem, z jej mysłem, który przełożyć 
nawet na miemieckie niepodobna, z jej kmiotem, któremu służą 
przedmiot i podmiot, a którego Niemcy nieznają wcale, — ja, 
mówię, być mam rozkrzewiaczem Filozofii niemieckiej? Prze
baczcie, ale niema w tern żadnego sensu! Wyrazy techniczne 
w Myślini, mogąli podobać się, lub nie, Niemczyzną nie są. 
Chyba sąd wasz gruntuje się na tern, iż los mnie wskazał na 
mieszkanie z prawej strony Benu. Więc który z was, rad 
nierad, przebywa w Niemczech i pisze po polsku, ten już roz- 
krzewia u nas Niemczyznę! Co za koszałki, opałki!

A w końcu końców potępiajcie sobie Filozofią niemiecką, 
jak chcecie! Ja odmawiam jej nawet imienia Filozofii, a przy
wodzę ją  przy schyłku księgi Panteonu pierwszej pod nazwą 
Spekulacyi, która stanowi li przeciwstaw Empiryi, należy je
szcze do Kosmopei, a zna tylko bezwzględnego, lub ogólnego 
ducha, będącego duszą materyi i rozwiązującego się koniecznie 
w Panteizm ; — która gubi się całkowicie w tym świecie, 
a o tamtym świecie i o Bogu chrześciańskim nic niewie; — 
którą też dla tego stawiam niżej od Humanistyki, Lacordairo- 
wej umiejętności człowieka, Filozofii Francuzów, a Mesyanizmu 
Wrońskiego, oraz chwały Krasińskiego! Już Humanistyka jest

19*



Filozofią bez miary wyższą od Filozofii niemieckiej, acz także 
ona niepozyskuje u mnie miana Filozofii samej. — Potępiaj
cie sobie, powtarzam, Filozofią niemiecką, której wam nieprzy- 
nosiłem i nieprzynoszę! Ale na miłość Prawdy, nie mięszajcie 
jćj z Filozofią w ogóle, a tem bardziej z Filozofią polską, ma
jącą inne pierwiastki, zasady, barwy, piętna i znamiona, inny 
charakter, kierunek i cel! Boć to już grube nieuctwo. — Je
żeli zaś uprzedzenie wasze względem Filozofii, w skutek wpły
wu Francyi i nieoświeconego Duchowieństwa, jest już tak po
tężne, tak nieugięte, iż brzydzicie się zgoła jej imieniem; to 
odrzućcie imię, a zostawcie rzecz! Nazwijcie Filozofią inaczej, 
np. po staropolsku Umiejętnością mistrzowską! Mniejsza o na
zwę mądrości, byleście przyjęli i uprawiali mądrość!

A cóż sądzić o powieściarzach onych, którym się przywi
działo, iż obalą nowożytnego Arystotelesa, to jest przemożnego 
olbrzyma Hegla, niewdając się z nim wcale w filozoficzne za
pasy, lecz robiąc śród romansu zwolenników jego polskich ło
trami? Na to ruszyć trzeba ramionami! — Co sądzić nareszcie
0 tem, iż ja mam być polskim W olterem,— ja, co oddycham 
najczystszą religijnością, a daję Filozofią chrześciańską najwyższej 
nieomylnie potęgi, niezadowoloną uchrześciańszczeniem świata
1 stąd żądającą uchrystusówienia Człowieczeństwa. O, coeca 
mens gregis! Między mną a wami sądzić będą dziś Znawcy 
rzeczy, swoi i zagraniczni, jutro zaś oświeceńsza i lepsza od 
was Przyszłość.

*
*  *

Z Krakowa znowu, gdzie bez najmniejszego względu na 
sławę starej naszej czcigodnej Umiejętni Jagiellońskiej i poło
żonych wielkich jej zasług dla narodowego światła, wychodził 
przez spory czas „Dodatek do Czasu f  zacny wprawdzie, jak 
wszystko u nas, ale w średniowieczno-kościelnym, od trzech 
wieków przestarzałym duchu ściśle i nieubłaganie trzymany, 
zaczem ociemniający biedną Galicyą do reszty, jak gdyby cho-



dziło o korzyść A ustryi; — a skąd dawniej już odezwano się 
tak  do mnie za granicą: „Daj pokój Filozofii! Możemy upe
wnić Cię uroczyście, że kraj wirtembergskich tych wyobrażeń 
wcale n i e c i e k a w y —  z Krakowa, mówię, taki przesłano mi 
g ło s: „Filozofia, rozbudzając samodzielne myślenie, z niem 
zaś wątpienie i przeczenie, a pracując tak  wiele około przed
miotów religijnych, podkopuje Kościół święty, tak  nam dziś 
potrzebny; tchnie zarazę Kacerstwa, rozszerza augsburgskie 
przekonania, wiedzie do odszczepieństw i religijnych sekt, za
bija ukochany od Narodu Katolicyzm i usposabia umysły do 
Protestantyzmu. Ona, z przyrody i wszystkiej istoty swojej, 
heretyczka. Już tyle politycznych stronnictw zniweczyło po
między nami Jedność i Zgodę; mamyż jeszcze rozdzielić się 
w różne, nienawidzące się wzajem, religijne obozy? Mamyż 
walczyć z sobą jako Katolicy i Dyssydenci, lub jako ludzie 
wiary i Filozofii? Czy nielepsza, wyrzec się Filozofii, której 
Naród nigdy nieuprawiał i niepotrzebował, niż osłabić i w końcu 
utracić wiarę, tę najdroższą spuściznę po wielkich pradzia
dach i ojcach naszych? Jako patryota powinieneś zgodzić się 
z nami.“

Odpowiadam na to:
Tak się ma tutaj z zarzutem Filozofii Kacerstwa i Pro

testantyzmu, jak w mowie Lacordaira z zarzutem Bezbożności. 
Są to czcze dymy i mgły, urodzone w ziemskich parowach 
głowy, a zaćmiewające jasność słonecznych jej niebios Bożych.

Filozofia, by też najbardziej niepodległa, zgodzić się może 
z Ewanielią, jak  widzi się to jawnie w tych księgach. I w Ewa- 
nielii i w Filozofii wypowiada się Prawda, która jest wszędy 
jedna i ta  sama, obie więc strony, dając Prawdę, spotykają 
się koniecznie z sobą i otrzymują jednaki wypadek. Ale F i
lozofia zgoła Ewanielii dzierżyć się ślepo niemoże i niepowinna. 
Ona „arnica Christo, arnica Socrati, sed amicissima veritati,“ 
niemoże odpaśdź od samej siebie i przestać być Filozofią, 
która stoi na czysto rozumowych pierwiastkach, a zdobyć ma 
Prawdę niepodległe i własną mocą. Ksiądz Lacordaire i ksiądz



Eberhard, jako już wiadomo, wymagają zgoła ku obronie 
i tryumfowi Katolicyzmu, Filozofii całkowicie swobodnej. Skoro 
zaś Filozofia, dobrawszy się do Prawdy, zgadza się już z Ewa- 
nielią; to zapytuję, czegóż wy chcecie właściwie? Odpowia
dacie: „Chcemy tego, ażeby zgadzała się także z Dogmatyką." —
0  duchu oślepiony! Tyś ciągle tak nieznośnie pyszny i zaro
zumiały, tak po tybetańsku rozkochany w sobie, tak pano
wania chciwy, że wymagasz na gwałt, ażeby święciła się tylko 
myśl i wola twoja l Tyś ciągle Omar w obec Biblioteki ale
ksandryjskiej, wykrzykujący: „Czy zgodna z Koranem, a więc 
niepotrzebna, czy niezgodna z nim, a więc szkodliwa, spalić 
tę mądrość zaiślamową/“ Tyś ciągle on świeżo wypieczony
1 zfanatyzowany seminarysta, który wziąwszy książkę jaką do 
rąk, niewidzi w niej ani jeniuszu pisarza, ani nowego światła, 
przydać się mogącego Wierze, ani dobrodziejstwa dla Narodu, 
nic a nic, co w niej ważnego, wielkiego i świętego, lecz szlakuje, 
jak wyżeł po jej kartach, czy nieznajdzie się tam coś niezgo
dnego z Dogmatyką! Biada książce, jeżeli on w niej wytropi 
zajączki swej duszy, bo czeka ją ogień! Błogo jej, gdy Dogma
tyka w niej niezadraśniona, albowiem wtedy, gdyby była nawet 
głupia, niemoralna i bezecna, on ją uzna i poleci za godne 
czytania dzieło! Bogu dzięki, iż wyjąwszy stare nabożnice, 
nikt się dziś o zdanie jego nietroszczy!

Co Dogmatyka w istocie swojej i bez ślepowierczego mgły 
turbanu, którym się osłania? Co ona, gdy się ją oświeci po
chodniami niepodległego Rozumu? Jest to wykład Ewanielii, 
dokonany różnocześnie od średniowiecznego Duchowieństwa, — 
zbiór soborowych uchwał i papieskich ukazów, jako się ma 
tego i owego z lajów nauczać, słowem kapłańska Filozofia 
wiary, która się już od dawna przeżyła, która wywołała Od- 
szczepieństwa i sekty chrześciańskie, a która niezawsze od
powiada Oświecie i przekonaniom dzisiejszego katolickiego 
świata. Ludzkość poczyniła we wszystkiem, mianowicie zaś 
w dzielnicach ducha, ogromne postępy i przerzuciła się w nowy 
czas. Średniowieczna Dogmatyka jest dla niej, zaprawdę, już
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Zmorą, dławiącą wyswobodzoną jej pierś, a niedozwalającą jej 
oddychać czystem Religii istnej powietrzem z wysokich nie
bios Bożych; jest upiorem, przerażającym trupią swą czaszką, 
którą ciska z gniewem przeciw uprawiaczom nowożytnego 
światła. Ona, tamując postęp, rozwój i wolność myśli wszędy, 
jest dla Polski drugi Wawelowy smok, połykający więcej cieląt, 
niż pierwszy, dawno już zabity. Świat, tak wszechstronnie 
dziś ukształcony, a w Filozofii ćwiczący się od trzech wieków, 
podoła już zrozumieć Ewanielią lepiej, niż kiedykolwiek dawniej. 
Za czasu naszego łaje oświeceńsi są od Duchowieństwa, które 
uczyć się niechce, jak niegdyś Ewanielia, wiekuiste dla my
ślącej Ludzkości zadanie Boże, a to równie, jak wielka natury 
księga. Wszelaki czas niósł rozwiązanie tego zadania w miarę 
wysokości ukształcenia swego. Wiek nasz wymaga Dogmatyki 
siebie godnej i górniejszego, głębszego, prawdziwego poglądu 
w Słowo Zbawiciela. A wy, ludzie niewiadomi i bezmyślni, 
wy żądacie, ażeby Filozofia dziewiętnastego wieku chodziła na 
pasku mądrości księży, co przed tysiącem lat żyli, co Teokracyi, 
a raczej Hierokracyi na gwałt pragnęli, Ewanielią na korzyść 
swoję wytłumaczyli i w tłumaczenie to wierzyć przykazali, — 
mądrości, która w obec dni naszych blednie, blaknie i niewy- 
trzymuje badawczego ich wzroku! Wy żądacie, ażeby Królowa 
niebotycznych wiedzy i wszech światła gór, Hetmanka żywota 
i postępu, przyjęła służbę u waszej ducha Marzanny! Czyli 
żądanie to tknie się rzeczy możebnej i czyli jest słuszne?

„Ależ, odrzekacie, Dogmatyka jest dzieło Ducha świętego, 
którego mądrość wyższa od wszech Filozofii!“ Czy księża, 
i to średniowieczni, Ducha świętego tak dalece zaarendowali, 
że on był, jest i będzie tylko u nich? Czy wszędy tam, zgoła 
u Sokratesa, gdzie wypowiada się wiekuista Prawda, Duch 
święty nie wieje? Czemu ma On być tylko w Dogmatyce, 
a nie w Filozofii; tylko na stronie wsteczności i zachowawczości, 
a nie na stronie dalszego ruchu i postępu? Lecz mniejsza 
o to! Wolno wierzyć każdemu, co się mu podoba; gdyż wiara 
niepotrzebuje i niepragnie rozumowego dowodu. Wchodzę tu
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w duszę waszę i tak dalej mówię. Zgoda! Mądrość Ducha 
świętego wyższa jest od wszech Filozofii, lecz wyższa również 
od mądrości Waszej. Tego mi przecie niezaprzeczycie. On 
wyłożył Ewanielią dla prapradziadów naszych, ciemnych jeszcze 
i półbarbarzyńskich, w miarę nieukształcenia i potrzeby grubej 
ich duszy. Przyzwolił np. na prawa takie, że za uderzenie 
brzemiennej niewiasty, którego skutkiem było poronienie, pła
ciło się w karze grzywien pięć, a za podobneż uderzenie klaczy 
źrebnej grzywien dziesięć. Przyzwolił na prawa kanoniczne, 
których wstydzi się dziś Katolicyzm, a które oddają Ducho
wieństwu władzę nad Królami, Narodami i Ludzkością całą, 
stawią Państwo pod Kościół, Chrystusa zaś i Boga samego pod 
Papieża. Przyzwolił na tortury, na Autodafe, na Sądy Boże, 
na palenie i pławienie czarownic, zgoła na krwawą zagładę 
Albigensów, Prusaków i Lutyków. Przyzwolił na swywolę 
Rycerza i niewolę Kmiecia. Przyzwolił na tysiące spaczeń 
Chrystusowego ducha. Wszystko to atoli było naówczas mądre 
i dobre, bo Opatrzność wychowywała Człowieczeństwo dziecko, 
którego Zbawienie polegało na ślepej wierze i rózdze, a które 
przebudzić się miało z czasem rozumowo, właśnie w skutek 
uświęcenia zabobonów, guseł i głupstw jawnych. Ale zmieniły 
się czasy. Reformacya wielka i Rewolucya jeszcze większa 
odbyły się w imię długo deptanego Rozumu Duch święty też, 
widząc, że Człowieczeństwo już dorosło i bierze wszystko pod 
umiejętny rozbiór; że nieprzestaje na wierze, lecz szuka i wy
maga przekonania; inaczej nam Ewanielią wykłada. On to już 
potępił, co dawniej tymczasowo i w pedagogicznym celu zapro
wadził. — Czemu, wy księża, coście wzięli Ducha świętego 
w wyłączną moc, nie odprawujecie okumenicznych Soborów, 
jak dawniej, i niewezwiecie na nie ku pomocy waszej oświeceń- 
szych od siebie, a Katolicyzmu gorąco broniących lajów, jako 
np. Montal ember t a , Markiza Don Korteza? Tam posłyszeli
byście głos Ducha świętego, na czasy nasze stosowny. Lękacie 
się tego, albowiem to mogłoby odebrać wam średniowieczne 
przywileje. Jakiż stąd skutek? Oto Duch święty odzywa się



przez mnogie umiejętności, k tóre dla świata dzisiejszego utwo
rzy ł, mianowicie zaś przez Filozofią,. I to, o bezbożni w imię 
pobożności, zowie się wam Kacerstwem!

Co Kacerstwo? Przerobienie wszystkich, lub niektórych 
przyjętych i uświęconych twierdzeń kościelnych, odnoszących 
się, nie do filozoficznego i wiekuistego, ale do li teogolicznego, 
w czasie początek i koniec swój mającego, historycznego przed
m iotu, —  nie do umiejętności, lecz tylko do wiary, —  a tern 
samem odstępstwo od panującej urzędowo Dogmatyki i ułożo
nego od niej Katechizmu. I  tak  n.p., czy Eucharystya ma być 
udzielana w postaci chleba i wina, lub tylko pobłogosławionego 
opłatka; czyli chrzcić się ma ludzi dorosłych, lub niemowlęta; 
czy kapłaństwo, małżeństwo, bierzmowanie i t.p. są sakramentem, 
lub nie; czyli msza święta i spowiedź, wiele ołtarzów w ko
ściele, cześć Świętych Pańskich, Processye, posty, Klasztory 
męskie i żeńskie, zakaz czytania Pisma świętego, Odpusty 
grzechów i t  p., i t. p., są na czasy nasze stosowne i czyli nie 
przynoszą światu, miasto zbawienia, zgorszenie; oto rzeczy da
jące powód do kacerstw. Jak  każdy widzi, nie są one wcale 
i być nie mogą Filozofii przedmiotem, której chodzi o Absolut, 
o istotę świata, o .transcendentalność i znaczenie rzetelne zni
komego Jaw u, o nieśmiertelność ludzką osobistą, o Prawdę 
sarnę, o Wiedzę Bożą w wiedzy naszej, słowem o to,- co nie 
k siądz , ale Bóg sam od wieków na wieki postanowił, a przed 
zmysłowem okiem naszem u ta ił, o przedmiot, nie od Kościoła 
urobiony i uświęcony, ale o przedmiot wiekuisty, równie So
kratesa , jak  Tomasza z A kw inu, równie P ro testan ta , jak Ka
tolika , równie Bram ina, B uddystę, Mahometanina i Poganina, 
jak  Chrześcianina obchodzący. Filozofia uśmiecha się na kłótnie 
Braminów o cudowność wody Gangesowćj, lub teologów chiń
skich o zamianowanie nieboszczyków urzędnikami deszczu, 
w iatru, pogody i urodzaju. Podobnież uśmiecha się, gdy chodzi 
o zatrzym anie, lub zniesienie katolickiego Celibatu. To nie 
jej zadanie, nie jej sprawa. Nie ona, lecz Dogmatyka trudni
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się wiary wykładem i kościelną, nauką. Nie ona przeto, lecz 
Teologia rodzić może kacerstwa.

A co K acerz? Ten, co odpada od Dogmatyki zapiowa- 
dzonej i uświęconej, a stanowi dla siebie i dla innych Kate
chizm odmienny; ten , co zaprowadza odszczepienstwo i buduje 
Kościół nowy. On człowiek wiary, ale nie człowiek umiejętności; 
teolog, nie Filozof; ksiądz, nie pisarz świecki; Marcin Luter, 
Ronge, Czerski, nie K ant, Hegel, Cieszkowski, Libelt, lub ja. 
Stąd te ż , jak okazują dzieje, nie Filozof, ale Dogmatyk wywo
ływał schyzmy i wszech wiarowe sekty. Filozof prawdziwego 
znaczenia stoi i czuje się za wysoko duchem, ażeby mógł stać 
się Hermesem Trismegistem, Zorocestrem, Mahometem, To- 
wiańskim. Już to, być niebios wysłańcem i gruntować nową 
wiarę, jest dla niego za niskie, za małe. Jakże więc mógłby 
się on poniżyć aż na Reformatora Kościoła i założyciela jednej 
miarowej sekty ? Jego rzeczą zakładać świątnicę dla samodziel
ności ducha ludzkiego i niepodległego badania, dla Rozumu, 
nie zaś nową Błagalnią, — zbudować umiejętną szkołę, nie 
zaś Kościół. Nie przynosi on wiary, ale przekonanie, — me 
sili się na cuda, ale na rozumowe i nie obalone dowody; — 
nie chce mieć uczniów ślepowierców, lecz dalej odeń widzących 
i iśdź zdolnych, — nie wymaga, ażeby słowo jego było uświę
cone i zatrzymało świat w postępie dalszym, do któiego go 
Bóg przeznaczył, lecz ażeby stać się mogło dobroczynną wyż
szego światła krynicą. Nie przypisuje sobie nieomylności, lecz 
prosi, ażeby to, w czem się on pomylił, następca jego spro
stował. Chodzi m u, nie o panowanie swej nauki nad światem, 
ale o tryumf Prawdy na Ludzkości piersiach. A jeżeli Filo
zof, idąc swą drogą, spotyka na niej wiarę, która go zatrzy
mać i w tył cofnąć żąda, odpłaca się jój szlachetnie, ciskając 
przeciwko niej łyskawicami światła i usiłując podnieść ją do 
wyższego znaczenia, do pojęcia swego zadania głębszego, do 
świeżej wielkości, potęgi i chwały. On nie jest jej nieprzy
jaciel, albowiem ona zbawia Rzesze, które go nie rozumieją, 
a więc potrzebna i pożyteczna światu. Jeżeli więc 011 pojmuje
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głębiej i prawdziwiej Chrystusa, niż pojmowano go dotąd; 
jeżeli, odgarniając go od Buddy, Foha, Heraklesa i innych po
gańskich bałwanów, stawi go na wysokości Boga człowieka 
jedynego, w którym wyjawił się w pełni świętej pierwiastek 
niebieski wszech człowieczeństwa, lub Boży S yn , druga Osoba 
Przenajświętszej T rójcy; jeżeli nie przestaje na zbawieniu du
szyczek pojedyńczych, co jeszcze pachnie Egoizmem, lecz wy
maga zbawienia narodów i Ludzkości ca łe j; jeżeli okazuje bra
terstwo istniejących na ziemi Kościołów i poleca im od Zba
wiciela przykazaną miłość Bliźniego i t. p., i t. p . ; —  a czyni to, 
nie zaprowadzając odszczepieństwo religijne, lecz podnosząc 
umiejętność na wyższy stopień, k tóra mówi do rozum u, ale nie 
nawraca nikogo, ani wyklina ty ch , co trzymać się jej nie chcą, 
która siostrze swej bliźniaczej Teologii niesie li dobrą radę 
i namawia ją  do postępu ku ocaleniu się jej własnemu: — to, 
zaprawdę, on nie kacerz, ale Katolik oświecony, służący Ko
ściołowi i Chrystusowi, Człowieczeństwu i Bogu samemu lepiej 
od ciemnych, a oburzających dzisiejsze wyobrażenia średnio
wiecznych Dogmatyki stróżów !

Schowajcież więc wasze kacerstwa, odszczepieństwa, schy- 
zmy i sekty do torby kapłańskiej, a zakażcie raczej uczyć 
Katechizmu i Dogm atyki, jako ich ojca i m atk i, lecz nietur- 
bujcie niemi dalej Filozofii! Tak nakazuje uczciwość. Filozofia 
o waszych teologicznych sporach i kłopotach nie myśli i nic 
wiedzieć nie chce. Na głowie jej ciąży cale co innego.

Ponieważ Filozofia daje i rozbudza samodzielne myślenie, 
a opierając się na rozumowych pierwiastkach, zgoła wtedy, 
gdy zgadza się z Chrześciaństwem, niepyta się wcale o naukę 
świętego, jedynie zbawiającego Kościoła katolickiego; więc ma 
być Augsburszczyzną, W irtemberszczyzną, Protestantyzmem! 
Otrąbcie tylko zarzut ten na czterech rogach świata i tak 
głośno, ażeby posłyszał go protestancki świat w Niemczech, 
w Szwecyi, Norwegii, D anii, Holandyi i A nglii! Odpowie on 
wam nieomylnie tak  na t o : „Macie słuszność i mówicie prawdę. 
Niepodległe badanie, głębsze myślenie, samodzielny rozum,



to Protestantyzm. A jako wasz ksiądz Lacordaire robi Chrze- 
ścianinem Sokratesa, choć tenże żył przed Chrystusem; tak 
i my widzimy w Ewanielistach, mianowicie zaś w Pawle i Ja
nie , — w Ojcach Kościoła, nawet w Augustynie, — we wszy
stkich Scholastykach, nawet w Tomaszu z Akwinu, — gońców 
wiary naszej, na myśleniu i poznaniu ugruntowanej; — widzi
my w nich przedprotestanckich Protestantów. Oni byli nasi, 
pracowali dla nas, a usposobili świat do chrześeiaństwa czy
stego i prawdziwego, które tylko u nas istnieje i kwitnie.“ 
Bracia m oi, jakiż nastąpiłby stąd ostateczny wypadek ? Oto 
Katolicyzm zostałby tym sposobem, na korzyść Protestantyzmu, 
wyzuty ze wszystkich Doktorów i świateł swoich. A cóżby 
dlań pozostało? Inkwizycya święta, płomienne stósy i tortury, 
morderstwo Hussa i więzienie Galileusza, pławienie czarownic, 
słowem średniowieczny, obrzydliwy Zabobon. — O, wy ludzie 
ciemni i niezręczni! Bronicie Katolicyzmu tak żarliwie, a w tejże 
chwili zadajecie mu śmiertelny cios! Potępiacie Protestantyzm, 
a w tejże chwili podnosicie wartość jego tak wysoko! I przy
pisujecie mu, bez wiedzy i woli, prawe Chrześciaństwo! A to 
wszystko dla tego, by oddalić od owieczek waszych światłość, 
którą jest Chrystus i Bóg, światłość, rozjaśniającą grę waszę 
w karty o złoto i władzę świecką; by oddalić zdolną was oce
nić i kontrolować Filozofią!

Wołacie: „My chcemy Jedności Wiary i jedynego Kościoła 
powszechnego, który Zbawiciel przepowiedział i przyobiecał/ 4 
Trzymajcież się więc, nie Dogmatyki waszej, która rozbiła Ko
ściół na Katolicyzm, Schyzmę i Protestantyzm, a wywołała 
wszystkie Wiary chrześciańskiej różnice, ale Filozofii, która, 
okazując rozumowo i umiejętnie, że Ewanielia daje absolutną 
Prawdę, i tłumacząc Słowo Objawienia niepodległe, a umiejąc 
kojarzyć wszech przeciwieństwa, sama jedna pogodzić to zdoła, 
co wy skłóciliście i rozsypaliście we sprzeczne z sobą okruchy; 
która sama jedna, chociaż to nie j e j  zadanie, zdobędzie Je
dność wiary i przyłoży się do utwierdzenia jedynego powsze-
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chnego Kościoła. Jest to tak  jasna , że tylko oko wasze, biel
mem Fanatyzm u zasłonione, widzieć tego niepodoła.

Przyznajecie zarzutem waszym, o który tu chodzi, Pro
testantyzmowi zbyt wiele zaszczytu, zbyt wiele zasługi dla 
Ludzkości i Boga, zbyt wiele chwały. On, który ulośmiułowił 
i zziem szczył, zmateryałizowat, spolityczył i spłytczyi wiarę 
chrześciańską, a tyle klejnotów z niebios i tamecznych pereł 
jej drogich wyrzucił pospołu ze średniowiecznemi śmieciami; 
011 ma być Filozofią! Zaś Katolicyzm, posiadający jeszcze mi
stykę , Boga osobistego i tamten św ia t, niebo i piekło za gro
bem , za czem prawdy transcendentalne i rzeczy istotę, wyższy 
i głębszy od Protestantyzm u, lubo przestarzałą Dogmatyką 
zbyt rażący, nie ma być Filozofią; zaczem ma być Niefilozofią, 
Nierozumem! Z aiste, Filozofia sam a, jako niepodległa umieję
tność najwyższej potęgi i wyższa nad wszystkie ziem skie, zni
kome sprawy, acz zgadza się z Chrześciaństwem, nie jest ani 
katolicka, ani protestancka, jak nie jest ani fohicka, ani bud
dysty czna, bram ińska, mahometańska. Co dla niej uclogma- 
tyzowane wiary wyznania! Ale, jeżeli ma się w Europie Filo
zofów protestanckich, jak  np. Schleiermacher, D aub, Marchei- 
necke; to ma się nierównie więcej, nawet w samychźe Niem
czech, Filozofów katolickich. Są nimi wszyscy Ojcowie Kościoła 
i Scholastycy; są n im iB osuet, M ontalem bert, Lacordaire; są 
nimi Schlogel, G unter, P abst, Górres, Franciszek Baader. 
A wielcy i sławni Filozofowie, tak Sokrates, jak  K ant, Fichte, 
Schelling, Hegiel, są za wysoko, ażeby mieli należeć do pro
testanckiego, lub katolickiego Katechizmu. Cóż tedy znaczy 
zarzut Protestantyzm u, który Filozofii czynicie, jeżeli nie je 
dynie nieuctwo wasze?

Prawda, że w krajach katolickich, gdzie utwierdziła się 
moc Duchowieństwa, a z nią i ślepa wiara, np. w Portugalii, 
Neapolu, Rzymie, nie wzeszło wcale aż dotąd dobroczynne Filo
zofii słońce. Księża ciemni i zagorzali byli i są jeszcze tam 
jej przeciwni, a Rząd ich popierał, albowiem 011 także woli 
ciemnotę od światła, za pomocą której panować daje się łacniej.



Światło, to wolność! Ale już we Francy i, w Belgii, w Piemoncie, 
w Wenecyi i w Polsce, za co chwała Bogu, widzi się Filozofią. 
Prawda również, że uniwersyteta protestanckie w Niemczech 
i Anglii, jako doznające pod religijnym względem zupełnej wol
ności wykładu, a uprawiające starannie Filozofią, są najsławniej
sze w Europie, i że się je zna ogólnie, nawet za granicą, że zaś
0 katolickich uniwersytetach, od zmory ducha, zwanej Dogma
tyką, ciężko dławionych, nikt nieposłyszy. Prawda, że tutaj 
Protestantyzm i Filozofia spotykają się z sobą, a Filozofia okry
wa Protestantyzm światłością wiedzy i chwałą. — Atoli Ducho
wieństwo katolickie, zwłaszcza tak wysoko ukształcone, jak La- 
cordaire, lub Eberhard, widząc, iż wpływ i władza Kościoła 
zmniejszają się codzień bardziej; iż światło dziś, nie w ręku 
księży, ale u lajów; iż nie teologia, ale umiejętność od trzech 
wieków ludzkości przewodniczy, — postrzega wreszcie tego przy
czynę. Chce przeto Dogmatykę zastosować do dzisiejszego świa
tła, poznaje potęgę umiejętności i nauk, garnie się do Filozofii. 
Klechy atoli i pomocnice ich, możne Panie, jeszcze tego nie- 
rozumieją. Już tylko oni, tylko motłoeh, rozumowo zanie
dbany, tylko niziny duchowe ujadają przeciw Filozofii. Tacy 
zaś politycy, jak np. Kardynał Antonelli, lub Meternich, umieją 
tego użyć na korzyść absolutnej władzy tronu i ołtarza, lub 
wsteczności brzydkiej.

Słyszę tu słowa: „Ależ Filozofia, nawet z Chrześciań- 
stwem zgodna, niewierzy w Objawienia, niewierzy w nic a nic
1 w nic wierzyć niechce. Wiara w jej oczach rzecz dzieci 
i niewiast, biedota i lichota ducha. Czyli to nie zgroza ?“ —- 
Otóż tak dalece, niestety, niezrozumiane, źle wyłożone i spo
twarzone tu zostaje badanie umiejętne, poszukiwanie niepodległe 
i Rozum, na którym Filozofia stoi! Jest tu coś wielce oso
bliwego. Niewymaga się od Fizyka, Chemika, Lekarza, Astro
noma, Prawnika, Sędziego itp., ażeby w coś ślepo wierzył, lecz 
przykazuje się mu baczne, ostre, pilne przedmiotu swego roz
poznanie. Od Filozofa zaś, który uprawia umiejętność najwyższą 
i wdaje się w rzeczy najtrudniejsze, żąda się wiary, i to w słowo
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kapłańskie, w słowo przestarzałe, od wieków martwe! — Lu
dziom tym odpowiadam: „Święty Tomasz z Akwinu, z tego 
samego powodu, co wszelaki Filozof istny, niewierzył w nic 
a nic, niewierzył w Objawienie, ani nawet w Boga samego. 
Wszakże 011 śledził rozumem swoim, czyli jest Bóg, acz Do
gmatyka nauczała tego, i dał światu sławny swój dowód bytu 
Boga. A przecież zrobiono go świętym Pańskim. Snać przeto, 
iż nie Kościół katolicki, lecz tylko ciemny jego zamiatacz jest 
przeciw Filozofii. Jako święty Tomasz z Akwinu, tak święty 
Augustyn i wszyscy niemal Ojcowie Kościoła, tudzież Grzegorz 
z Nazyanzy, Atanazy, Anzelm z Kanterbury, Rajmund z Sa- 
bundy i wszyscy niemal Scholastycy dowodzą dla Rozumu 
ludzkiego bytu Boga, są tedy ludźmi bez wiary. Czyli to nie 
zgroza? — O, Panowie m oi! Filozofia przeznaczona jest, nie 
dla tych, co wierzą ślepo, co wierzyć mogą i chcą. Im wy
starcza , ich zbawia sama wiara. I dobrze robią, iż trzymają 
się wiary. Dobrze robią, iż idą za Dogmatyką, za Katechizmem, 
za obrzędami kościelnemi, albowiem, gdzie braknie istoty i treści, 
tam wszechmocna i bardzo pożyteczna ku zbawieniu przyjęta 
forma. — Ale, kto przestał wierzyć i wierzyć niemoże; kto 
chce przekonania; gdzież szukać ma pomocy i nauki, jeżeli 
nie w Filozofii? Kędy więc wiara kończy, mdleje, wszech 
władzę utraca, tam poczyna Filozofia. Pierwsza dobra jest dla 
dzieci, niedorosłych i wąsatych, dla niewiast i prostaczków^, co 
niemyślą wrcale i niemają ani czasu, ani ochoty do samodziel
nego badania, druga dobra dla górniejszych warstw ducha. 
Są to dwie siostry z niebios, oddane jednako służbie Bożej na 
ziemi, a trzymające się światłości i prawdy. — Lecz dosyć! 
Już o tem prawił Lacordaire.

Jeszcze jeden głos uszu mych dochodzi: ,,Rozumieć ta
jemnice religii i dla tego je uznawać, jak czyni to Filozof, nie 
jest nic wielkiego, nic nadzwyczajnego. W takowym razie, to 
naturalna. Co rozumiem, to uznaję — i koniec. Ale wierzyć 
ślepo, po anielsku, po dziecęcemu, wierzyć, jak kochanemu 
Ojcu, co Kościół święty naucza; oto mi wysoka, rzetelna, sama



jedna zbawienia godna zasługa przed Bogiem!“ —  Odrzekam: 
Zaczem nie myśleć, jak Filozof, ale niemyśleć, jak kij, — nie 
pracować duchem, jak Lacordaire, Tomasz z Akwinu, święty 
Augustyn, ale próżnować duchem, jak Eskimos dziki, — nie- 
być mądrym i światłym Chrześcianincm, ale być głupim 
i ciemnym katolickiego księdza bałwochwalcą*, słowem, 
starać się, nie o obraz i podobieństwo Boże, ale o pozostanie 
jak najdłuższe dwunożnym zwierzem, — to zasługa przed 
Bogiem! Jest to Sofizmat hytry, Weilota godny, pragnący 
utwierdzić na ziemi ciemnotę i panować nad podłą Ludzkości 
trzodą. O, wstydźcie się, Rodacy moi! Zresztą w ogromnym 
jesteście błędzie. Filozof ma wiarę i to wiarę potężniejszą 
od waszej, wiarę pierwszych Chrześeian, wiarę, zdolną wy
trzymać stós płomienny i krzyż hańby, — miarę Chrystusową. 
Wiara wasza jest ślepa. I dla tego chwiejecie się w niej snadno, 
a Wolter, Prudon, Bruno Bauer, lada Sofista przerabia was 
bez trudu w niedowiarków. Filozof zaś stoi na przekonaniu, 
które zdobył po długiej pracy własnym rozumem, a które go 
w końcu uspokoiło i uspokoić zdoła wielu Innych. Czyliż 
przekonanie jego niejest także wiarą, lecz jasno rzeczy pojmu
jącą, — wiarą, nie ślepą, lecz widzącą, a stąd silną, nieoba- 
loną? I nikt go już w wierze tej niezackwieje. — Sokrates 
pije za wiarę w nieśmiertelność duszy w Boga jedynego tru
ciznę ; Pitagoras kończy w świątnicy Muz śmiercią głodową za 
wiarę, że człowiek cnotą i zasługą może być, jak jeden z olim
pijskich Bogów; Galileusz usycha w Rzymskiem więzieniu za 
wiarę, w prawdę Kopernikową; Chrystus umiera na krzyżu 
za wiarę, iż Słowo jego jest Słowem Bożem i zbawi Ludzkość. 
I wy śmiecie twierdzić, że przekonanie, rozmyślaniem i bada
niem zdobyte, że filozoficzna wiara widząca niema przynaj
mniej tejże samej mocy, co wiara ślepa! — Tak tedy Filozofia 
nieosłabia wiary, jako twierdzicie, ale i owszem, wzmacnia ją 
i potęguje do najwyższego stopnia.

Róbcie i prawcie, co tylko chcecie; nic to wam niepo- 
może! Filozof taki, jak np. Pitagoras, Sokrates, Plato, Ary-
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stoteles, stoi wyżej od kapłaństwa czasu i kraju swojego, od 
wszystkich Hierofantów Zeusa, Bakcha i Afrodyty; wyżej od 
Homera, Sofoklesa, Tucydydesa, Herodota, od wszystkich du
chowych szczytów Grecyi, — a nasz np. Libelt więcej wart 
od wszystkich naszych ślepowierców, o zagwiazdowem niebie 
bających; więcej wart od wszystkich polskich powieściarzy 
i poetów, wyjąwszy chyba takich, jak Zygmunt Krasiński, 
który nietylko był natchnionym wieszczem, ale i filozofem. 
Filozof wielki, to nie marzyciel, wymyślający czcze igry urnowe 
i dzikie fantazye dla zbawienia próźniaezego gminu czytel
ników, ale sumienny badacz wiekuistej Prawdy i najistotniejszy 
sługa Boży, pracujący około zbawienia świata. Jego też czeka 
chwała mędrca, chwała, której zazdroszczą ludziom sami 
Archaniołowie; czeka i w tym i w tamtym świecie najświe
tniejsza nieśmiertelność. On, zaiste, Cherubin Pański z pło
mienistym światłości mieczem, ale nie z Dogmatyką waszą 
bujający Kacerz.

Czy niechcecie, Rodacy mili, dzisiejszym przemysłem, tak 
wysokim i w cuda bogatym, dzisiejszą umiejętnością i sztuką, 
już tak nadziemską, uświetnić i w wartości podnieść odzie
dziczonej po pradziadach i ojcach waszych włości, a pomnożyć 
z niej dochody? Skoro tak jest, to usiłujcie również uświetnić 
i w wartości podnieść ważniejszą bez miary spuściznę, tj. wiarę 
pradziadów i ojców waszych, a skierować ją bardziej ku Chry
stusowi, ku Bogu i niebiosom! Jakim sposobem macie to uczynić? 
Niechaj rozgospodaruje się w niej Filozofia! Czem Ekonomia 
polityczna dla włości, tern, zaprawdę, Filozofia dla wiary waszej. 
Wtedy jedynie będziecie wielkich pradziadów i ojców waszych, 
co kochali niepodległość, wolność i światło, godni prawnucy 
i synowie. A ja życzę wam tego.

*
Hz

Będąc w Paryżu, słyszałem sam od Rodaków z różnych 
stron Polski, to Krajowców, to Tułaczów, następujące jeszcze

Panteon. Tom III. — W. o n



napaści na Filozofią, które tu kolejnie odpieram. Panowie 
ci nacierali na mnie hurmem, nakształt dawniejszych Konfe 
deratów. Było mi, jak gdybym dostał się w hordę Kirgizów. 
Czułem, że nie rozumować, lecz rąbać się ze mną żądają. Sto
sownie do tego nastrajam i tutaj mój ton.

Największa ich część tak mnie nagabywała: „Rozumiemy 
potrzebę umiejętności nauk, sztuk i przemysłu, ale niepoj- 
mujemy tego: Po co i no, co Filozofio?’ Jest to, odpieiałem, 
zupełnie tyle, co gdyby ktoś mówił: „Rozumiem potrzebę niw 
pszenicznych, ogrodów warzywnych, sadów, łąk i lasów, zboża, 
chleba, paszy i drew; ale po co i na co światłość słoneczna? 
Lecz mało! Jest światłość Boża w duszy ludzkiej, wyższa 
i pożyteczniejsza bez miary od światłości słonecznej, światłość, 
którą Lacordaire zowie Rozumem. Zaczem tak kształtuje się 
pytanie wasze: vśVa co Rozum zda się? Otoż jedna z prze
wybornych bajeczek Krasickiego dała od dawna na to odpo
wiedź. Do niej przeto odsyłam.

Zahuczeli teraz: „Wywinąłeś się nam zgrabnie, lubo za 
niegrzecznie. Odstraszyć się przecież niedamy tak łacno. 
I owszem, uciechą nam takie wystrzały. Nauczże nas zawo
łany mistrzu, jaki z Filozofii odnieść można pożytek ? 
Dobrze, lecz proszę z góry o przebaczenie za wystrzały nowe, 
jak oto zaraz w tej chwili ten: Trudna tam grzeczność^ gdzie 
niedorzeczność. Brawo! zawrołali, a jam mówił tak dalej.

Któryż Chrześcijanin pyta, jaki pożytek przynosi światu 
Boga-Rodzica Dziewica, a jaśniejąca światłością Syna swojego 
niebios Królowa? Któż z Francuzów pyta, jaki pożytek ma 
z Eugenii, dzisiejszej Cesarzowej, lub z innej wielkiej Pam? 
Czy niedość, że ona przedstawia na sobie Ideał kobiety; że 
jaśnieje, jako Bogini, odziana wielmożności szkarłatem, pro
mienna’blaskiem urody, dobroci i bogactwa, otoczona nimbem 
nadziemskim, podrzucającym myśl tych, co ją widzą, wysoko 
ku niebu; — czy niedość, że ona rozlewa łaski swe i wykonywa 
dzieła miłosierdzia, jak wcielona Opatrzność ? Otóż F ilozofia 
jest taką niebios Królową, taką Eugenią, której imię znaczy
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i o dzi cielice zbawienia, taką jaśnie wielmożną,, zachwycającą, 
wdziękami i dobroczynnością, a godną ogólnego uwielbienia 
Panią. Kto pyta o pożytek z poznania Prawdy, o pożytek 
z wiedzy i umiejętności? Czy niedość, że niosą one zachwyt 
wyższy od zachwytu, wywoływanego przez muzykę i śpiew 
że tchną niewypowiedzianą błogość w duszę ludzką; że przy
noszą zadowolenie samego Boga, patrzącego jasno w rzeczy 
istotę i przeglądającego ciemny świat cielesny na wylot, jak 
gdyby był z kryształu? Czy niedość, że wyzwalają Cię od 
przesądów, zabobonow i guseł, a ofiarują ci panowanie 
nad pizyrodzeniem i władzę nad ludźmi, lub najwyższą na 
ziemi potęgę; że wyzuwają cię ze zwierza, a robią Serafinem ? — 
Snać, iż jesteście w Paryżu, a odetchnęliście złotym Materya- 
lizmu kurzem. Ach, Materyalizm! Potwór ten piekielny, ce- 
rhący li pieniądze i użycie, a w najwyższej ducha swego pod- 
niosłości li polityczną władzę, zna się jedynie na empirycznej 
utylitamości, a wymaga jej zgoła od rzeczy nadziemskich, od 
religii i Filozofii, od światłości z niebios! Jemu lalka w sklepie, 
którą przedać można za parę franków, więcej warta od Ma
donny. On, nie Atenie, ani nawet Afrodycie, jak Parys, ale 
Loretance, lub zgoła onej lalce poda jabłko złote!

Ale są pożytki z Filozofii bardziej dotykalne. Podnoszę 
je z lekka, ku daniu wam o nich wyobrażenia.

_ Protestantyzm zagraża także Narodowości i Wierze naszej, 
a niebezpieczny bardzo to wróg, bo stoi 011 na sławnej, i po
tężnej Jilozofii niemieckiej. Jakąż bronią go odeprzeć, a ocalić 
Narodowość i Wiarę naszę, jeżeli nie Filozofią polską, która 
atoli powinna być bez miary od niemieckiej wyższa ? O, nie- 
żartujcie sobie ze słow tych, moi Panowie! Oświata wyższa, 
nietylko podbija, lecz wytępia Narodowości, którym się ją na
rzuca. Czyli Chrześciaństwo niewytępiło do szczętu tyle 
szczepów pogańsko-słowiańskich na Zachodzie, np. pod Ham
burgiem i Berlinem, nawracanych od Niemców do nowej 
wiary? — I Bóg łaskawy dał nam już Filozofią taką, jakićj 
nam właśnie potrzeba. Filozofia narodowa,—  naprzód w dziele

20*
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Libelta, nazwanym Filozofią, umnictwa, a dającćm zupełnie 
nową, nigdy jeszcze nie tkniętą umiejętność pierwiastków formy, 
lub Morfozofią, -  potem w Systemie Filozofii Kromera wy
dobywającym z panteistycznej Spekulacji Hegla osobistego 
i chrześciauskiego Boga, — dalej w jenialnym i wyso *m 
syanizmie Wrońskiego, popartym tak dzielnie od Aug 
Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego, -  a wreszcie 
w Pismach moich, szczególniej zaś w tym Panteonie, llcz5 ' 
nila olbrzymie postępy i uniosła się wysoko po nad Mozo ą 
niemiecką. Ona prześcigła Kantów, Szelliugow i Heglów, a na 
przesławną mądrość niemiecką może poglądac z gory, n ze z  
mężów naszych wielkich, co niedaremme żyli całkowicie, lub 
przesiadywali często zagranicą, pobiliśmy przeto juz Niemców 
w dzielnicach światła. Idźmyż więc dalćj naprzód i iącz , 
a niedozwólmy im, ażeby nas odpędzili! O, bracia. Po wszys ci 
czasy, mianowicie zaś za dni naszych, potężniejsze są działa
ducha od dział bronzowycli! , . . ,

Już dzisiaj, jak upewnia mnie niejeden z was saniycl ,]y
twierdzą ci, co chodzili na uniwersytetu rosyjskie Profesorowie 
tam przywodzić mają wyciągi z filozofów polskich, uwielbiając 
jeniusz ich, a bolejąc zarazem, iż Naród ich niewj; a 
nic podobnego. Niejestli to już przyznanie wyzszosci duchów . 
polskiemu. A czy przyznanie to może nam być, w obecnem po o- 
żeniu naszóm, obojętne, i czy nieprzyniesie z czasem pmvn^h 
korzyści ? -  już dzisiaj troszczą się Niemcy bardzo o I ilozoio v 
polskich. Przywodzą treść icli nauki starannieipo
Przeglądach swoich, a wzywają ich grzeczni P
tycznie do spółpracownictwa. Umieszczają imiona i żywot ich 
w swoich Universal-Lexikonach. O, jest to przeczucie, zo j 
strony grozi im nowa walka i że Polacy, ku obronie siebie 
S  pozyskali dzielną broń! Jest to rzecz bardzo cie
kawa i ważna dla tych, co umieją patrzyć w szacij 111 
Któżniewie, że Niemcy, jak niegdyś dławili i_
Słowian w imię zaprowadzonej u nich chlzes™"® •' ^
mu nodbiiaia ich i gniotą dzisiaj w unię wyzszej swej oświaty,



w imię Filozofii. I opinia europejska, dawszy się im ułudzie, 
często ich ze strony tej usprawiedliwiała. Ale już w tej chwili 
Polacy bronić mogą i siebie i Słowian przeciwko temu uro- 
szczeniu i okazać światu, że nie są przeznaczonemu na łup 
Cywilizacyi europejskiej barbarzyńcami. I w pismach i ustnie, 
nawet na Sejmie Berlińskim, lub w Badzie Stanu Wiedeńskiej, 
wolno im odezwać się z dumą: „Mamy Oświatę narodową, 
starszą od waszej, — mamy także Filozofią własną, dla nas 
lepszą i stosowniejszą. Obejdziemy się zatem bez waszego 
św iatła!“ A na dowód tego przytoczę spory już szereg imion, 
Filozofią polską wsławionych, a Niemcom dobrze znanych. 
Jeżeli Polacy dotąd niechlubili się filozofami swemi, miano
wicie w obec Niemców; to winą temu jest stara ich wada, iż 
podziwiają jeniusz obcy, a nieznają się na jeniuszu własnym. 
Ale od wady tej odpadną. A co, Panowie, czy niewidzicie
jeszcze pożytku z Filozofii?

Gzem garść Anglików i Francuzów podbiła Indye, a pod
bija dziś Chiny i Kochinchinę tak łatw o? Gzem Europa, 
lubo tak mała. przełamuje Azyą ogromną i dzierży ją  na pasku 
swej woli, ilekroć jej tego potrzeba? Nie czem innem, tylko 
tern, czem niegdyś Kortez zdobył Meksyk, a Pizarro Peru, 
kraje amerykańskie ludne, bogate i potężne, Czem? Wyższą 
Oświatą. A co Oświata taka? Ona Filozofii wychowanka 
i uczennica, rozradzająca się wnet w nieprzeliczone nauk sze
regi i w zbrojne przemysłu, pełnego wynalazków i złota, za-
stępy. Czyli więc dowodzi to rozumu, pytać się o korzyści
z Filozofii?

Przecz Chrześciaństwo jaśnieje potęgą i chwałą, a Maho- 
metański świat, acz trzykroć ludniejszy, ukrywa się w cieniach 
nocnych, usycha, blednie i kona ? Bo Chrześciaństwo ma Filo
zofią, a z nią naukę, przemysł, wszech św iatło; mahometański 
zaś świat ma tylko ślepą wiarę i fanatyzm, tylko muzułnm- 
nizm. Niegdyś on, gdy Saraceni uprawiali Filozofią i pierwsi 
z Nowożytnych wyuczyli się Arystotelesa, a stali wyżej od 
barbarzyńskich ludów, które osiadły i rozgospodarowały się
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w Europie, podbijał po woli swej świat, a ledwie Karól Martel 
i Sobieski podołali położyć mu tamę. Dziś ogłupiał i zbezwła- 
dniał. A Polska stara była potężna, dopóki miała światło, za
padła zaś w grób, gdy na duełra oślepła. I  wy pytacie się jeszcze 
o pożytek wszechmocy Bożej na ziemi, o pożytek z Filozo 11.

Filozofia, Boga i Religii córa, a Ducha świętego ciągle 
świeże i zbawiające tchnienie, rozbudza samodzielność i twór
czość myśli ludzkiej, podnosi dawne i zaprowadza nowe umie
jętności, wiedzie do przemysłu, wynalazków i odkryć, wzmaga 
bogactwo, moc i świetność narodów. Od stóleć trzech panuje 
ona w Europie na miejscu średniowiecznej Teologu, która za
snęła i śpi za piecem. Odtąd też Europa wzrosła w tak wielką 
potęgę i chwałę, jakiej nigdy dawniej niezaznała, wyjąwszy 
chyba czas starożytnej i klasycznej Grecyi. Filozofii winna 
to Europa, iż wszech części ziemi jest panią. Dziś jecno 
pierwsze lepsze wielkie jej mocarstwo zabrałoby ziemię świętą 
bez trudu i obeszłoby się bez Krucyat, które niegdyś niec o- 
kazały niczego. Cóż stąd?— Czyliż to wszystko jeszcze wam
mały z Filozofii pożytek? , ,

Wymagać od Filozofii innych, bardziej materyalnych ko
rzyści, to chyba trzeba być podobnym do onego gościa mego 
arcyciekawego w Paryżu. Słuchajcie, co się me wydarzyło. 
Przychodzi do izdebki mej Francuz, który niedaleko od mej 
trzymał kawiarnią, i tak do mnie przemawia: „Panie! Powie
dziano mi, żeś wielki Filozof; że wiesz wszystko, a wszystko -  
to nawet, co dzieje się w niebie i w piekle. Bądźże więc łaskaw 
i odkryj mi sposób, jak mógłbym zbogacić się rączo i zostać 
drugim Miresem!“ -  Gdym mu tłumaczył, że to, me rzecz 
Filozofii, ale przemysłu, handlu i giełdy, na których się nie- 
znam; że Filozof bywa zazwyczaj ubogi i goły, nie do Krezusa, 
lecz raczej do Dyogenesa w beczce podobny, a co do nabycia 
pieniędzy sam sobie poradzić niezdoła i często głód cierpi, 
niechciał mi wierzyć i twierdził, że wzbraniam się wyjawić 
mu tajemnicę. Nuż ofiarować mi pieniądze za jej sprzedanie ! 
Ledwiem się go pozbył i dziękowałem Bogu, że przynajmniej



nienaglił na mnie ze sztyletem, lub pięścią,. — Czyliż i wy 
tego od Filozofii żądacie, co on kaw iarnik? Czy Filozof gra 
w głowie waszej taką sarnę rolę, co Mag cudotwórczy w po
wieściach Wschodu, gdzie rozum śpi, a urn buja? O, umie
jętność mistrzowska niejest czarodziejską chabiną, wskazującą 
zakopane pod ziemią pieniądze!

1 krzyknięto tu  do mnie: „Zaczem przyznajesz sam, że 
Filozofia nieprzynosi żadnej rzeczywistej korzyści; że niepodoła 
nawet tego, co daje Ekonomia polityczna.“ — Cóż teraz od
powiedzieć mam? To chyba, co wyrzekł już dawno Salomon, 
„Cóż po dostatku w ręku Głupiego, który do nabycia mądrości 
rozumu niem a?“ (Przyp. 17, IG). To chyba: Niezawodnie,
0 bracia moi, Filozofia jest niepożyteczna, na nic nieprzydatna
1 nic niewarta, lecz tylko dla was/“ Wyście nieprzezwyciężeni, jako 
on długouchy bohater w bajkach Ezopa i Olizarowskiego. Wyznaję 
mą niemoc w obec was i wołam: „Oleum et operam perdidi!“

„Ależ już z tego, zawrzaśnięto, co nam wypowiedziałeś, 
jasno znać, że Flozofia ofiaruje same jakieś wybujałe mrzonki, 
same niebieskie migdały, nakształt tych, które czyta się 
w Zygmuncie Krasińskim, same czcze łamigłówki, do niemie
ckich systemów i do scholastycznych fraszek podobne. “ —  Od
czekam: Precz odemnie Materyaliści tak  niskiego rzędu!“ Czyli 
Bóg i tamten świat, żywot wiekuisty, wszystek przedmiot re- 
ligii, który zgłębia i wyjaśnia Filozofia, jest wybujała mrzonka? 
Czy pierwiastek i istota rzeczy, przyczyna ostatnia wszystkiego, 
Prawda, Wiedza i Znanie, Mądrość i światłość, Rozum i Wol
ność, są niebieskie migdały? Czy dowodzenie rzeczy loiczne 
i zdobywanie przekonania umiejętne czcza łamigłówka? Czy 
namaszczanie dusz Cnotą i Świętością, a podnoszenie człowieka, 
narodu i rodu ludzkiego do Bożoobrazowości niemiecki system, 
lub scholastyczna fraszka? O, głowy, głowy! Raczej wasza 
gra w szachy i karty, wasze rachuby, tknące się nabycia pie
niędzy i kupienia za nie zmysłowych uciech, wasza chęć zna
czenia bez rzetelnej mądrości, pracy i zasługi, wasza igra nie
dołężna w polityczne stronnictwa i icli zasady, puste łami-
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główki, nędzne fraszki! W nich, nie ' z a ś  w Filozofii niemie
ckiej i w Scholastyce, jest Ideologia dzika; jest próżność 
i wszystko próżność. Nie dla was wiekuista Prawda!

Na to jeden z półmędrków, nadęty władzą, i powagą, swą 
klubową, tak wykrzykuje: „Filozofia twoja prawi o Bogu oso
bistym, o tamtym świecie, o niebie i piekle, o jakiejś tam 
transcendentalności i acbrematyczności, słowem, same duby 
smalone. Utwierdza Zabobon stary, miasto wojować z mm. 
Wolę Prudona, który mówi otwarcie, że Bóg wędka na głu
pich i na ich pieniądze. Wolę Materyalizm francuski, a nawet 
Panteizm niemiecki. Niema w nich przynajmniej azyatyckiej 
i średniowiecznej Mistyki, ale od początku do końca jest godny 
Europy i czasu naszego Racyonalizm. Wolę rozum od ma
rzącego umu, Fizykę i Matematykę od religijnej Poezyi i twojej 
filozoficznej Fantazyi.“ — Odpieram: „O nędzny świecie ludzki! 
któż ci dogodzi! Jedni krzyczą na Filozofią, że jest pan- 
teistyczna, chociaż to, jak np. u mnie, najjaśniejszy kłam, 
a drudzy, że nie panteistyczna, choć ona ma zawsze i mieć 
musi, równie jak Ewanielia, coś z Panteizmu. Jedni łają na 
nią, że niechrześciańska, dla tego, iż śmie być niepodległa, 
drudzy, że chrześciańska, bo prawi o osobistym Bogu. Bądź 
sobie, obywatelu miły, Ateuszem, Materyalistą, lub Panteistą, 
co przypada ci do twego pojęcia i smaku! A cóż mnie to 
obchodzi? Ale powiadam Ci, zaprawdę, że rozum twój ugrązł 
w błocie; że tobie bardzo daleko do istoty rzeczy i do Filozofii.

Teraz jeden z dziennikarzy, co pisuje do krajowych gazet 
korrespondencye z Paryża, zaczerń wielki duch, wyskakuje 
z tłumu i woła: ,5Ale Filozofia niema nic pewnego, nic sta
łego i niezmiennego, nic niewzruszonego. Co tutaj jeden twierdzi, 
to drugi natychmiast przeczy. I pozostaje dla świata, nie co 
innego, tylko szumowiny z dzikiego Odmętu myśli i pojęć, 
tylko wieża Babilońska pomięszanych języków. Co tutaj jeden 
z was buduje, to drugi rozwala. Szukając Prawdy, rozburzy
liście Prawdę; szukając Pewności, zasieliście Niepewność i Zwą
tpienie o wszystkiem. A żniwo łanu waszego? Nie pszenica,
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lecz habry i kąkole! Mądrość wasza, to skały symfłegadyczne, 
bijące o siebie i roztrzaskujące biędne okręty, które pomiędzy 
nie popadły; — to Scylla i Charybda, wir ciągły, bezprze- 
stanny, niebezpieczny. Mąciciele mózgu Ludzkości! Wy, nie 
zbawicie, ale zatracicie św iat!“

Odpieram: Masz słuszność, mądry Publicysto! Tylko ty 
w artykułach twych dziennikarskich dajesz rzeczy pewne, stałe, 
niezmienne, niewzruszone! Tylko w dziennikach temu, co jeden 
twierdzi, drugi nieprzeczy; tylko w nich niema pomięszanych 
języków! Tak, jedynie u was prawda, a wszędy indziej kłam ! — 
Roześmiali się wszyscy, na te ironiczne słowa, a ja  tak  dalej 
m ówiłem:

Zarzut twój stary, wywietrzały, a co gorsza od słabych 
teologicznych głów pożyczony. Lecz mniejsza o to!

Filozofia dzierży się Boga, który zawsze jest, jako był 
i będzie, tudzież tamtego świata, co stanowi i sprawuje wszy
stkiego istotę, a od wieków na wieki pozostaje tenże sam. Rzeczą 
jej Absolut, lub Prawda przedwieczna, odwieczna i nawieczna, 
która tworzy i piastuje ten świąt, a trw a w nim ciągle jednaka. 
Przedmiot jej przeto jest nieprzemienny i czyni ją  w gruncie 
nieprzemienną. Jako 011, tak  i ona, opoka, której nik t nie- 
wzruszy i nieobali.

Ale Prawda przelewa się z wieczności w czas, a wyczy
niając się tu taj, jako świat rzeczy r świat umiejętności, ulega 
koniecznie czasowym przeobrażeniom. Filozofia też, jako głos 
jej w czasie, wypowiada się na ludzkości łonie coraz inaczej, 
a właściwie coraz dokładniej, pełniej i wszechstronniej, w miarę 
postępów naszych we świetle. Czyli to ma być jej gańbą, lub 
zasługą i chwałą?

Prawda oraz Filozofia, w Bogu i na wieczności piersiach, 
w istocie rzeczy zawsze jednaka, to odwieczne zadanie, około 
którego pracuje myśląca ludzkość wszech narodów i czasów, 
a które rozwiązywane zostaje coraz lepiej i świetniej. Widzi 
się w rozwiązywaniu tern, nie puste i płonę sprzeczności, nie 
rozwalanie tego, c  już zbudowano, jak  mniema rozumek kusy,—
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lecz jawne, wciąż postępowe stopniowanie. Stąd, jako w dra
binie szczebel po szczeblu, tak  w Filozofii System po Systemie. 
A każdy szczebel, każdy system -dalszy wyższy jest od wszy
stkich już przebytych. A mądrość ludzka coraz bliższa mą
drości Bożej. Ciemny to duch bardzo, co tego niewidzi. Jak 
w dziejach każdy wiek, tak  w Filozofii każdy system jest 
tego, co go poprzedził, wykwitem i roztoczą dalszą. To po
stęp świata.

Jedno w Bogu i na tamtym świecie cisza, statek, wiekui
sty spokój. Ale, co u nas na ziemi, to walka bezprzestanna, 
rozwój i rozwój coraz dalszy, podróż do niebios, gdzie dosko
nałość Boża. Co przedwiecznego i wiecznego jawi się w cza
sie, który wciąż przeobraża się i dalej płynie, to ma konie
cznie początek i koniec, wzrost i u b y tek ; to toczy się i pędzi, 
jak  rzeka. Prawda wiekuista, k tóra jest jednaka i niewypo
wiedziana w sobie samej, gdy się tu wypowiada przez którego 
z nas ludzi, to już w tejże chwili znosi sama siebie, to jest 
z niewypowiedzianej zostaje wypowiedzianą, z wiekuistej cza
sową, z Prawdy samej Prawdą twoją, lub moją. Słowo Boże, 
które stało się ciałem i stanowi wiekuistą jego istotę, gdy 
rozedźwięka jako słowo człowiecze, to nie jest już Boże, ale 
twoje, moje. Be więc ludzi myślących i ile stopni rozwoju 
ducha ludzkiego, tyle i Filozofii. A wszelakoż jako Prawda, 
tak i Flozofia jest w gruncie wciąż jedna i ta  sama. Czyli 
to wszystko nie loicznie, nie mądrze, nie naturalnie?

Tutaj, na ruchawym Oceanie wszechświata ciągła odmiana. 
Czyli po wiośnie nie następuje lato, po lecie jesień, po jesieni 
zima, a po zimie wiosna i tak ciągle w kółko? Czyli po po
godzie nie następuje deszcz, a po deszczu pogoda? Czy niewi- 
rują słońca i planety na Bożem niebie? A pytam, jest-li to 
odmęt dziki, nierozumna sprzeczność, lub też najwyższy po
rządek? Skoro taka Filozofia Boża na niebie, jakżeż żądać 
Filozofii ludzkiej innej na ziemi?

Czy nie. obraca się płeć jedna około płci drugiej, jak  zie
mie około słońc; — czy nietańcują tu  Ubodzy około Boga-
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tych, Głupi około Mądrych, Źli około Dobrych, i tak  dalej 
bez końca? Czy żywot wszechświata i człowieczeństwa niefa- 
luje wciąż inaczej od wieków na wieki? Czy tutaj bałwan je
den nie powstaje, gdy rozpływa się drugi? Czemu więc Filo
zofia sama stanowićby miała osobliwy wyjątek ?

Ażali również wiara jedna, choć każda ogłasza, iż stoi na 
nieobalonem i niezmiennem Słowie Bożem, nie następuje po 
wierze drugiej? Czyli Religia, ona Światłość od Boga samego 
duszy ludzkiej udzielona, niewydała więcej wiarowych, niż fi
lozoficznych systemów? Czy w polityce niepanuje konstytueya 
po konstytucyi, jako król po królu? Czy stronnictwa polity
czne wasze, oraz ich Dzienniki, nie są symflegadyczne skały, 
Scylle i Charybdy, wieża Babilońska różnych wiar i języków ? 
Czy niezarzuca się im także, iż miasto zbawić, zatracą świat? 
Czy zgoła w Fizyce, Astronomii, Geognozyi, Chemii i innych 
naukach, choć stoją na doświadczeniu, niema różnych szkół, 
a więc sprzeczności i odmętu?

Możeli Jedność i Jednostajność, która jest w niebie, wy- 
łoniając się na ziemi, obejśdź się bez rozmaitości, światłość 
słoneczna bez tęczowych barw, a cisza i pokój bez hałasu 
i walki? Ruch taki w objęciach świata tego, łączący się zawsze 
z postępem, dalszym rozwojem i udoskonaleniem, to Żywot 
i Ogółu i wszech Szczegółów. Gdzie ruchu tego braknie, jako 
n. p. w Azyi, tam martwość i niemoc Ale jako pod rucha- 
wym Oceanem ma się stałe niewzruszone dno morskie, tak 
i pod wylewami filozofii jest jeden ciągle opoczysty grunt.

Ach, dosyć! Wszystko, com wyrzekł, może to nie dla 
W as W y szukacie kłótni, jak niegdyś Erystycy w Atenach, 
nie zaś Prawdy i przekonania. A jeżeli zarzut wasz był do
broduszny i szczery, a dusza wasza sądzi, że przy niej słu
szność, to udzielę wam dobrej rady. Udajcie się pod sztandar 
ogólnie przyjętej i raz na zawsze dogmatycznie uświęconej, 
a samowolnością Jednych drugim narzuconej, stąd też, — stąd 
jedynie, mówię, — nieprzemiennej i nieomylnej w iary! Ona po
daje Wam Katechizm, przed wiekami ułożony i dziś jeszcze
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co do joty tenże sam, a zakazuje myśleć nad treścią jego! —  
Co słyszę? Niechcecie iśclź w te ciemności ducha! Udajcie się 
więc do klubów waszych! tam zasady gotowe i uświęcone, 
a rozbiór ich dalszy zabroniony; tam również katechizm, lecz 
polityczny! Ale ja  powiadam wam, że pod sztandarami tych 
wiar panują ciemności ducha jeszcze większe od tych, któremi 
się tak brzydzicie!

W ysunął się teraz ze zgrai jeden z młokosów krajowych, 
którego rodzice wysłali do Paryża na naukę i po światło. 
I tak do mnie z junacką, a pewną siebie miną zaw ołał: „W i
dzę, że rozum twój potężny. Dajesz nam opór bez trudu, 
acz stoisz sam. Ale, czemu przed nami grasz rolę Faryzeu
sza? My nie głupi gmin. Tyś Filozof. O, ty niewierzysz w nic, 
jako i my; ty widzisz równie jasno, jako my, głupotę ślepo- 
wierczych rzesz! Chodzi Ci atoli, ażebyś, jak  wszyscy Czarni, 
strzygł te owce ze złotego runa. I dla tego prawisz im o Bo
gu, o tamtym świecie, o niebie i piekle, o cnocie i nieśmier
telności. „Numina nomina sunt mera chimaera Deus.“ Uśmie
chasz się? O, ja  cię przejrzałem i czytam w twej duszy!“ — 
Ruszyłem na to ramionami i odrzekłem : Nie czyń mi krzy
wdy, Rodaku młody! Jam niepodobny do Ciebie. Walczyłem 
przed laty za drogą Ojczyznę i noszę podziurawione w obro
nie jej od kul ciało. I nigdy niecofnąłem się przed wrogami. 
Walczę dziś za prawdę i także nieustąpię. Jam gotów iśdź 
na krzyż, lub pod sztylet twój za słowa, które wyrzekłem 
z głębin przekonania! Ateizm twój niema z niemi nic wspólnego.

Polak wychodźca z potężnemi wąsami, kapitan wojska 
francuskiego z Algieru, ozdobiony orderem i ogólnie szanowany, 
odzywa się ninie: „Niema na ziemi ludzi głupszych od Filo
zofów. Już na słońce, ani na księżyc podróży odprawić nie- 
mogą. A wszelakoż prawią nam o Bogu, jakoby z Nim obco
wali, o niebie i piekle, które są nierównie dalej od księżyca 
i słońca! Czyście tam byli? Czy wracacie z tamtego świata, 
jak  ja  z Afryki, abyście mogli opowiadać o nim dziwy i za
sługiwać na wiarę?“ Odpieram : Abderytanie sądzili również,



jako ty, bracie tułaczu, o spółobywatelu i filozofie swoim De- 
mokrycie, że to człowiek najgłupszy na ziemi. A przecież, 
nie on, lecz oni okazali się głupi! W niebie byłem, jestem 
i będę, czuję się zgoła w tej chwili, gdy patrzę na Ciebie, 
a co się tam dzieje, wiem. Boga samego widuję, ilekroć się 
aż doń podnoszę. I  to mi łacno. To wszystko albowiem no
szę w sobie, w mej piersi i duszy, w mojem wewnętrzu Tam
ten świat jest także we mnie, w mojem Ja. Znam przeto le
piej, co w nim zachodzi, niż to, co zajśdź mogło w komnacie 
mej żony, córki, lub siostry. Mogę Ci to uroczyście zaręczyć. 
W  reszcie, nie chodzi mi o to wcale, aby mi wierzono, lecz, 
aby mnie rozumiano. A widzę, iż ty mnie nierozumiesz. Mo
ści Kapitanie! Bij Saracenów dzielnym twym pałaszem, ale 
język twój przeciw Filozofii, jest jak  bańka mydlana przeciw 
fortecy!

Jeden z młodych Lojoli wychowańców, a gorliwiec w obo
zie de deux pontes, wysuwa się naprzód i fistułowym szyder
czym głosem śpiewa mi takie wierszydła: „Filozofii niebyło, — 
niema i niebędzie. To ptak Feniks, mój Było, czcza już bajka 
wszędzie. Niemiec, szyderz z pacierzy, jeden weń dziś wie
rzy !“ — Gadajże tu, odrzekłem, z ludźmi temi! Oni więc sa
mego bytu, chociaż ten odwieczny i sławny, zaprzeczają Filo
zofii! Jak  to, człowieku od Czubków, czy imiona takie, jak  
Sokrates, Plato, Arystoteles, Św. Augustyn i Tomasz z Akwi
nu, Kartezyusz i Bako, K ant i Flegel, Libelt i Kremer, tu 
dzież dzieła ich, które świat czyta i podziwia, są ptakiem 
Feniksem, bajką z mitologii!

Wreszcie zaryczał cały tłum : „Dajmy mu pokój! To czło
wiek stracony. Jemu milsza próżniacza, bramińska, lub nie
miecka Kontemplacya od bohaterskiej dłoni. Precz z Filozofią, 
rodzicielką czczych słów! Nam potrzeba Czynu! Odparłem: 
Gdzież to wasza mądrość, ażeby wypadkiem jej mógł być mą
dry lub istny czyn? — Wróćcie do klubów waszych! Tam po
pchnie was herszt do szaleństwa, lub głupstwa jakiego, prze
zwanego czynem. Czyn wasz, ma sobie właściwe znaczenie.



To nie czyn, jakiego wymaga Ewanielia, E tyka i Bożo-czło- 
wieczeństwo, a uświęca Filozofia. Skoro wam tyrania klubów, 
najokropniejsza na ziemi, tudzież bezwarunkowe, ślepe posłu
szeństwo, jakiego nawet Rzym wymagać nie śmie, smakuje 
nakształt wetu z niebios; to wiedzcież, iż z was, nie głowa, 
ale pięść! Na cóżby zdała się wam przeto filozofia? Lepszy dla 
was sztylet, Na co nieśmiertelność? Lepsza szubienica.

Odeszli z gniewem. A jam pomyślił to sobie: Zgniewali 
i zmęczyli mnie okropnie, a zapewne żadnego z nich nieoświe- 
ciłem, niepowiodłem na lepszą drogę. Czy przed dwudziestu 
jeszcze laty mógłbym marzyć, iż czekają mnie takie rozprawy? 
O, jakże poszli wszyscy niemal w tył, jak zgłupieli! Tutaj, 
Ty jedynie poradzić możesz, o Boże! — Ach, może to porzą
dek Boży na dzisiaj, a ja tylko błądzę! Mądrość jest, nie dla 
wszystkich, ale dla maluczkiej liczby tych, co są jej zdolni 
i co jej szukają. Czy niedość, że mamy Wrońskiego, Go- 
łuchowskiego, Libelta, Kremera, Cieszkowskiego, Krasińskie
go? Mądrość nie dla Głupich! Głupi chce na gwałt być 
mądrym i wierzy, że jest mądry. Dla tego potępia i prze
śladuje mądrość, a głupotę własną zowie mądrością. To po
wód do rospraw takich, jak dzisiaj. Ale to zawsze tak było 
i będzie, jako dziś jest! I przyszły mi na myśl słowa Salo
mona: „Choćbyś Głupiego w stępie między krupami stąporem 
stłukł, nieodejdzie odeń głupota.“ (27, 22.) Czemuż więc ja 
gniewać się mam za to, iż oni twardy stawili mi opór? — 
Pokolenie dzisiejsze zestarzeje się i umrze w przesądzie prze
ciw Filozofii, w którym urosło i żyje, Nadzieja dla światła 
narodowego li w naszej młodzieży i to li w tych, co garną 
się szczerze do nauki. Niestety! Jakże ich mało!

Teraz pojmuję, czemu Wroński, unikając spotwarzonego 
we Francyi i u nas imienia Filozofii, nazwał naukę swoję Me- 
syanizmem. Ale ja pozostaję przy nazwie Filozofii, bym też 
za nią skończyć miał, jak Sokrates i Pitagor. A śmierć mę
czeńska tak piękna!

Z całej rozprawy tej to przynajmniej niezawodna, że Fi-



lozofia musi być jawnie wielką i wszechwładną potęgą, skoro 
drżą, na jej imię samo, wszystkie puszcze i sowy; skoro do
znaje ona tyle obelg i potwarzy, cierpi na krzyżu mękę Chry
stusową i ma tak  nieskończoną moc zawziętych nieprzyjaciół. 
Ale nie braknie jej i zwolenników, co żyją dla niej jedynie, 
a gotowi są za nią umierać.

C X X X IX .

Co w łaściw ie Filozofia i jaki jej przedmiot.

Przełoży się tu starannie, czem Filozofia nie fes/, choć 
często uchodzić za to zwykła, a dopiero na końcu powie, co 
ona jest właściwie. Sposób ten przygotuje najsnadniej do grun
townego pojęcia rzeczy i będzie zarazem choć w części umie- 
jętnem jej usprawiedliwieniem. Krom tego pozwala on przy
łożyć ostrze do reszty uprzedzeń, tknących się Filozofii, które 
niepokoją nas jeszcze, a które potrzeba usunąć z drogi.

Bierze się tu naprzód towar najlżejszy.
Człowiek otrzymał od Boga rozum. Zaczem rozumuje. 

Jako widzenie, z powodu, że dano nam oczy, tak i rozumo
wanie, z powodu, że dano nam rozum, zrosłe jest z istotą na
szą. To natura ludzka. Jakoż rozumuje już mały chłopczyna, 
a nieraz bardzo trafnie. Zachwycony Ojciec całuje go w czoło, 
a m atka nazywa go Filozofkiem. Ma słuszność przeczuwająca 
wielkie prawdy kobieta! Rozum, Boży Filozof w nas. Rozu
mowanie, dobre lub złe, jest Filozofowanie. A kto rozumuje: 
już filozofuje. Wszystko to niewątpliwa. — Ależ on chło
pczyna rozumujący, by też nim był zgoła poważny i wielce 
szanowany starzec, nie jest z powodu tego Filozofem, ani filo
zofowanie jego Filozofią. To również jasna. Inaczej wszyscy 
ludzie bez wyjątku byliby Filozofami, a każdy, co ma nieco 
rozumu, nosiłby w sobie gotowiuteńką Filozofią własną; miał
by prawo Sokratesowi i Kantowi stawić bez śmieszności zu-
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chwały opór. Tak atoli nie jest, a kto, Filozofem niebędąc 
sam, staje do walki z Platonem, ten dopuszcza się jawnego 
głupstwa. Filozofia wyczynia się osobną, najtrudniejszą i naj
wyższą umiejętnością, której uczyć się trzeba, jak każdej in
nej ; k tóra wymaga najwznioślejszego jeniuszu, a czcigodna jest 
U z ust wielkiego mistrza i zowie się dla tego mistrzowską. 
Pomiędzy temi nawet, których Filozofami nazywa świat, tylko 
malutka liczba jest Filozofów istnych. — Cóż z tego wszystkie
go? Oto między Filozofowaniem i Filozofią jest różnica, nie
kiedy aż tak  wielka, jak  między głupotą i mądrością. Filo
zofowanie atoli usposabia i wiedzie do Filozofii.

Wszech myślenie i poszukiwanie, by też tknęło się zaba
wek i cacek dziecinnych; wszech badanie, dociekanie i rospo- 
znawanie, by też przedmiotem jego były sprawy powszednie, 
nawet plotki i fraszki; wszech dumanie, przewidywanie, do- 
macywanie się i odgadywanie prawdy, czyli to w skutek do
świadczeń i przeżyć, lub też w skutek instynktu, przeczucia, 
natchnienia, przebudzonego na chwilkę jeniuszu; słowem, wsze
laki pogląd duchowy w świat rzeczy i pojęć, w igrę dowcipu, 
w podloty umu czy już jasny, lub jeszcze ciemny, jest Filo
zofowanie. Ksiądz filozofuje z kazalnicy, żołnierz w kosza
rach, kupiec w sklepie, chłop w pługu, żydek przy towarze, 
kobieta przy źwierciadle. Któż niefilozofuje? W szak filozofuje 
zgoła Kretyn! Ale Filozofowanie wszech rodzaju, głupie, doize- 
czne, a choćby i przemądre, nie mistrzowska umiejętność, nie 
System Arystotelesowy, nie Filozofia!

Jest się w błędzie wielkim i okazuje się li własne nieu
ctwo, gdy bierze się lada Filozofowanie za Filozofią, i gdy, 
z powodu, że ma się nieskończoną mnogość F ilozofowań i śmie
sznych, niedorzecznych, lub zgoła bezecnych, potępia się Filo
zofią. Co ona temu winna? Czyli to dzieło Rozumu, co bu
duje Nierozum? Patrzcie oto w ludzki świat! Wartogłów, wiła, 
rosprawiacz nieznośny, któremu we FTancyi Ekonomia polity
czna, lub w Niemczech Spekulacya Heglowska przewróciły 
mózg, osobliwiec, tetryk, mizantrop, hipokondryk, zwierz dwu-
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nożny, naśladujący Dyogenesa w beczce, Anglik oryginał, bez- 
wstydnik, dający publiczne zgorszenie, szyderca ze świętości, 
nawet samobójca nakształt Wertera, zbrodniarz, nakształt 
Franca Moora, a wreszcie wielka pani wyemancypowana i mo
dni małżonkowie w duchu Arystypa starożytnego, — wszystek 
ten rój trzmielów i szerszeni uchodzić zwykł za wychowańca 
i wyobraźnika F ilozofii. Są to Filozofowie różnego rodzaju 
w mniemaniu świata. O, biedna umiejętności mistrzowska, 
czego też tobie ludzie głupi nieprzyczytują! Ale Filozofia ma 
pizedmiot zbyt wielki i święty, ażeby myśleć mogła o wynaj
dywaniu takich różnego rodzaju obłąkanej głowy ludzkiej za
torów. Jej chodzi o mądrość, nie o głupstwa. Ona prosi 
i błaga, ażeby dano jej ze strony tej pokój, i nieznieważono 
przez to więcej li rozumu własnego. Ani ona sama, ani jej 
Ft}ka, ckliwym Cynizmem, Pafizmem i Abderalyzmem, nicmo- 
ralności, niedorzeczności i dziwactwa urabiaczką nie jest! — 
lu  także zawsze jakieś Filozofowanie, ale nie Filozofa.

Lecz pojrzyjmy na Filozofowanie z piękniejszej strony! 
Dzisiejszy Naród nasz i język jego wychowańcem jest powie- 
ściarzy, romansopisów, pieśniarzy, wieszczów, słowem, Poetów. 
A ludzie ci także filozofują.

Poeta duch twórczy, Filozof również duch twórczy. Pierw
szy tworzy ideały i arcydzieła sztuki pięknej, drugi idee, 
a z niemi nowe pierwiastki, nowe widzenie rzeczy, nowe poj
mowanie Boga i świata, słowem arcydzieła umiejętności. Stąd 
poeta, mianowicie niepospolity, jako np. Szyller, 'Goete, Jean 
Paul, Richter, Zygmunt Krasiński, uchodzić zwykł za Filozofa, 
a nawet i słusznie. Wszelakoż wielka pomiędzy nim a Filo
zofem różnica! Poeta może mieć rozum dzielniejszy, niźli u nie
jednego filozofa, ale potęgą jego główną urn, lub fantazya, 
a Pegazem jego skrzydlatym gorące uczucie. On tworzy same 
zmyślenia, które ustraja w uroczą Piękności postać i w tęczowe 
barwy wszech powabów. Filozof zaś może mieć um potężniejszy 
i smielszy, niźli u niejednego poety, — może mieć żagwie 
uczucia i brylantowy język, — ale moc jego główną stanowi

Panteon. Tom III. — IV. Q1



Rozum. On tworzy, nie zmyślenia, nie umidła, nie złote, uko
chane mary, ale poglądy nowe w starą istotę rzeczy, a wy
powiada nieznane dawniej, zbawić świat mające Prawdy. Stąd 
Poezya, acz nieraz górnie i wdzięcznie filozofuje, Filozofią nie 
jest. A jakkolwiek Anheli Słowackiego, lub Aligier Krasiń
skiego zachwyca nas mądrością swoją, przecież ani pierwszy, 
ani drugi, nie Filozof.

Filozof stoi przedewszystkiem na pełnoletniości i samo
dzielności ducha, na ufności w rozum ludzki. On musi mieć 
pierwiastek, pogląd i system własny; musi być w pojęciach 
swych wiekuistej Prawdy nowy i oryginalny; musi być niepod
legły. Inna, być tylko znawcą Filozofii, a inna Filozofem sa
mym. Filozof, to twórca umiejętności mistrzowskiej nowej, 
która przeistacza i na wyższy stopień podnosi wszystkie nauki, 
całe widzenie i znanie ludzkie. Jako twórca taki jest on ko
niecznie wielkim poetą, — i czyli chce, lub nie, a by też pi
sał tak abstrakcyjnie, jak Wolf, Herbart i Hegel, — musi 
być i jest boskim Platonem. Stąd najpierwsi Filozofowie grec
cy, np. Tales, Demokryt, byli zarazem poetami i wykładali 
rzecz swoję w wierszach. Tu należy także nasz Krasiński. Co 
to za Poezya, mocą natchnionego jeniuszu, mocą Ducha świę
tego, otwierającego wzrok dusz ludzkich dla nadziemskiej Pra
wdy, obaczyć i odsłonić Innym nowe stanowisko, z którego 
widoki na Boga i wszechświat bez granic, ofiarują światło 
nowe, dotąd ani nawet nieprzeczuwane! Jest w Filozofii, ró
wnie jak w Poezyi, wiele także artystycznej sztuki. Czy my
ślicie, że np. tak nieskończenie bogaty w sobie, a przecież 
prosty i łatwy System umiejętności i nauk w Panteonie tym 
rozwiniony, nie jest bez miary i bez porównania bardziej ar
tystyczny od planu w Iliadzie, lub w Jerozolimie wyzwolonej? 
Względem wszelakiego Systemu Filozofii, umiejącego rosszyko- 
wać wszechświat, zapalić każde z jego słońc na miejscu stóso- 
wnem, dać nieprzeliczone rzeczy, otchnąć je myślą jedną 
i związać w Całość prześliczną, w Ustrój żywy; — względem 
niego plan do romansu, do trajedyi i komedyi jest, jakoby
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względem Tytana, karlik drobniuchny! Bóg jest wielki Poeta, 
gdy stwarza świat i kształtuje stwórcze swe Słowo w nie
skończone formy. On tu umaję. Filozof jest także wielki 
Poeta, gdy tworzy umiejętność mistrzowską i wydobywa z rzeczy 
znikomych wiekuiste Słowo Boże, które je stworzyło i piastuje. 
On również, kształtując nieskończenie i coraz inaczej przed
miot swój, umuje, jako Bóg. Tak, Filozofia jest Poezyą, a to 
najwyższą, najszczytniejszą, której żadna inna niesprosta! Ale 
niemożna czynników zdania tego odwrócić. Poezya niejest 
Filozofią i nigdy nią niebędzie. Niejest nią ani nawet wtedy, 
gdy wiele w niej Filozofii, jak  np. Krasińskim. Czemu ? Bo 
Filozofia ogarnia wszechnicę świata i nauk, a Poezya jest li 
jedną ze sztuk pięknych; — bo widnokręgiem pierwszej nie
skończoność iclel, a widnokręgiem drugiem Ideał, będący, nawet 
gdy odnosi się do osobistego Boga, idei wcieleniem, zaczem 
ograniczeniem.

Stąd również w Poezyi Filozofowanie, ale nie Filozofia. 
Wiersz Popego o człowieku jest rymowaną Filozofią, lecz wła
śnie dla tego przestaje być Poezyą.

*  *
*

leraz pozostawić się ma krok dalszy, zbliżający się bar
dziej do rzeczy.

Człowiek pospolity hołduje wierze, w której go wycho
wano i którą go od dzieciństwa pojono. Jak mleko macie- 
rzyńskie, tak i wiara ta przeistoczyła się w niego samego 
W iaia zbawia go nieomylnie, nie dla tego, że do niej przywykł 
i z nią się zjednoczył, co także wielką ma wagę, ale, że ona 
jest córą Filozofii i że na dnie jej utaja się Filozofia. Kto 
zrozumie wiarę, temu wiara zamieni się koniecznie w Filozofią. 
Wiara to nic innego, tylko Filozofia, podana Rzeszom w osta
tecznych, a upewniających im szczęście wypadkach. Rzesze 
atoli wypadków tych rozumieć niemogą, a więc wierzyć w nie 
powinny. Dopóki one niemyślą, a przeto są niepełnoletnie;

21*
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to wielkie, jawne z nich dziecko, któremu potrzeba Powagi 
i Posłuszeństwa. Niecli święci się wiara, bo ona dobrodziejka 
ludu!

Długo człowiek daje się prowadzić od wiary i niewie nawet 
tego, że w wierze takiej, jak np, chrześciańska, utaja się, żyje 
i oddycha Filozofia, a to prawdziwa, stąd też najgłębsza i naj
trudniejsza do pojęcia. Przebudza się w nim nareszcie i wy
gląda z cielesnych swych powijaków rozum, co działać się 
zwykło, gdy chłopiec poczyna myśleć i przeobraża się w cie
kawego wiedzy młodziana. I człowiek ten co niedawno wierzył 
ślepo i czuł się w wierze swej niewypowiedzianie szczęśliwy, 
pragnie teraz przeświadczyć się sam i rozumem własnym, czyli 
to prawda, w co 011 dotąd wierzył i w co mu wierzyć kazano. 
O, dajcie mu wtedy do rąk dobrą jaką Filozofią, np. Panteon 
ten! Inaczej pójdzie i pójśdź musi na bezdroża, a może na 
nich przepadnie. Gdy ustaje wiara, a budzi się w nas chęć 
wiedzy; otwiera się w duszy naszej pierwsza dla Filozofii brama. 
Ale to usposobienie do Filozofii, jeszcze nie Filozofia,

Młodzian, czyli jest nim pojedynczy człowiek, lub też 
Naród jaki, a choćby i Ludzkość cała, — młodzian, który 
dopiero poczyna myśleć, nie jest już myślenia mistrzem. Zosta
wiony sobie samemu i niedojrzałym dumaniom własnym, musi 
długo myśleć błędnie, nauczy się myśleć prawdziwie; — musi 
tułać się długo po manowcach, nim wejdzie wreszcie na tory, 
wiodące do Prawdy. Nie dość! Duch ludzki rozwija się sto
pniami i postępuje ze szczebla na szczebel. Potrzeba mu 
wszystkie te szczeble przejść, nim dostanie się na najwyższy 
i ostatni. — Jakiż jest pierwszy, najbardziej dolny szczebel, 
na który wstępuje rozum świeżutko rozbudzony? Szczebel ten 
zowie się wątpienie. Młodzian, niemając jeszcze wyćwiczonego 
i zaprawnego, lub starszego od siebie i doświadczonego ro
zumu, niezdoła pojąć od razu głębokich prawd i tajemnic 
wiary. A czego 011 niepojmuje, to, jak naturalna, wydaje się 
mu rzeczą niemoiebną. I woła tak np.: „Czy podobna, ażeby 
Bóg jeden był, a miał w sobie trzy Osoby; ażeby On jeden
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był od razu i Ojcem i Synem ? Czy podobna, ażeby w jednym 
Bogu było zarazem Bogów trzech ?“ Beż to ludzi, nawet wą
satych i starych, którzy tak rozumują? Ach, oni natrapili 
i znudzili mnie do przesytu! — Młodzian woła znów; „Czy 
podobna, ażeby człowiek był nieśmiertelny, skoro ja widzę, 
jak zabija i obraca w garść prochu wszystkich ludzi śmierć? 
Czy podobna, ażeby Madonna była matką, a przecież panną? 
Czy podobna wierzyć w niepokalane poczęcie Chrystusa? Jak 
Duch święty, który sam jest niecielesny, mógł dać początek 
Jego ciału? Jak wierzyć, ażeby woda w Kannie Galilejskiej 
zamienić się miała w wino; jak wierzyć i w inne cuda, skoro 
Bóg sam naturze dał prawa konieczne, nieprzemienne, nieprzy- 
puszczające żadnego wyjątku ?“ — Tak i podobnie rozumuje 
młodzian. A, chociaż rozumowanie to liche, płytkie, pospolite; 
w duszy jego przecież otwiera się druga dla Filozofii brama. 
Wątpienie jest ważne, bo stanowi mądrości początek. Ale od 

początku bardzo daleko do końca! Skeptycyzm, który tu po
wstaje, choć wzrasta niekiedy do wielkiej potęgi, choć wydał 
Pirrona, Tymona i Aenesidema za starych, a Baylego, Sancheza, 
Montaigna, Humego i wielu innych ludzi sławnych za nowszych 
czasów, ukazuje się tylko młodzieńczem Filozofowaniem. On 
nie Filozofia! W Filozofiii panuje, nie wątpienie, lecz pewność 
najwyższego stopnia, pewność większa, niż w Teologii, niż 
w Matematyce. Teologia opiera swą pewność na Objawieniu, 
które jest względem przeświadczenia zawsze coś obcego, a Ma
tematyka na wynikach rozumowych; Filozofia zaś stoi na bez
pośredniej wiedzy Bożej w istocie człowieka, jak obaczy się to 
niedługo.

Wątpiący młodzian idzie wnet dalej. To, co wydaje się 
mu rzeczą niemożebną, nazywa w prost i bez wielkich koro
wodów głupstwem. A głupstwo zasługuje na litość, na po
gardę, na szyderstwo. I oto wyśmiewa on najgłębsze prawdy 
i tajemnice religijne. Wszystko mu głupie, a to dla tego, że 
011 sam głupi. Miłość własna atoli niedopuszcza mu uczynić 
tego spostrzeżenia. I gdyby je uczynił, przestałby być głupim.



Tym sposobem rodzi się Libertyństwo, które jest proste prze
czenie, nic więcej. To trzecia do Filozofii brama. Jest to 
stanowisko Lucyana greckiego, Wolneja, Dyderota, Woltera 
i Russa. Także Libertyństwo jest Filozofowanie, ale nie Fi
lozofia. Matka niewyśmiewa swej córki; stąd Filozofia nie- 
szydzi 2 wiary.

Młody, szydzący ze wszystkiego Libertyn zamienia się 
wreszcie w poważnego męża. Rozum jego także zmężniał 
i zpoważniał, stał się silniejszy. Zastanawia się on ninie sam 
nad sobą. I widzi, że zrozumiał wszystko a wszystko, co było 
mu niegdyś świętego i czcigodnego, co niegdyś miał i kochał; — 
że zaś w tej chwili niema nic, nic a n ic! Widzi, że pewność, 
której się trzymał, była pewnością wątpienia, lub pewnością 
niepewności, zaczem niepewnością najstraszliwszą; że tedy 
mniemana wiedza jego równa się zeru i jest całkowitą nie
wiedzą. Widzi, że umie przeczyć, ale nie twierdzić, — wy
szydza ć, nie nauczać, — rozwalać, nie budować. Widzi, że 
jest Kryszną, niweczycielem dzieł Bramy. I rumieni się 
w duszy za takie niedołęstwo. A Laską Bożą dlań wstyd ten 
przed sobą samym. On powiedzie go bowiem dalej, na wyższy 
rozwoju duchowego szczebel. Kto zaś wstydu takiego niepo- 
czuł nigdy, ten zestarzeje się jako Libertyn, lub, co jedno 
i to samo, jako młokos wieczny, i będzie wciąż głupi. — Otóż 
mąż uznaje, że głupstwem jest, niemieć nic pewnego, — nie- 
mieć gruntu pod stopami i wisieć duchem tak w powietrzu 
gdzieś daleko od ziemi, jak  Twardowski w Legendzie; — 
uznaje, że potrzeba mu dotychczasowe przeczenie samo za
stąpić przecie jakiem twierdzeniem. Niepowraca atoli do wiary, 
lubo i to śród rozpaczy rozumu młodego niekiedy wydarzać 
się zwykło, ale przyzwyczajony od dawna do jej lekceważenia, 
szuka twierdzenia innego, wyższego niby od twierdzeń kate
chizmowych, a zgodnego z rozumem, jak naturalna, męskim 
wprawdzie, lecz nieuzdolnionym jeszcze do ułowienia Prawdy. 
Łania ta szydzi zeń i ciągle przed nim ucieka. On goni za 
nią, goni i goni, ale deremnie. Z przeczenia przerzucić się



można w jaką Przeciwtwierdi, z negacyi w antytezę. Teraz 
popadliśmy w beczkę Danaid. Choć naleje się ją wodą; to 
woda wnet dziurą wypłynie. I nalewanie i wypływanie jej 
trwa bez końca. Wszystko to Filozofowanie, bardzo rozliczne, 
niezmiernie bogate, nieprzeczerpane, ale nie Filozofia. Jak 
po pokonaniu przeczenia pozyskuje się Przeciwdzierdź, tak po 
pokonaniu przeciwtwierdzi wszystkich, których jest ćma, zdo
bywa się Filozofią. Lecz tutaj jeszcze do niej bardzo daleko!

Przeciwtwierdzi, z których rzecz ninie, ma się tyle nie
mal, ile głów ludzkich, które się do nich wyrobiły. Popada 
się na taką, lub owaką z nich, stosownie do wyższych lub 
niższych zdolności własnych, stosownie do różnego usposobienia 
i kierunku duszy, stosownie do różnic ludzi i charakteru ich 
przeświadczeń. Wskazuje się tu li niektóre wielkie Przeciw- 
twierdzie, co zdobyły dla siebie Ogólność niepospolitą i mają 
pod chorągwiami swemi mnogie tłumy.

Kościół wymaga ślepej wiary i niedozwala w niej szperać. 
Przeciwtwierdź przeto urabia się w rozumowanie buntownicze, 
szukające przyczyny wszystkiego, a nieuzdolnione wcale do 
jej poznania, lub w Intellektualizm, nieprzyjmujący nic nadprzy
rodzonego, żartujący z cudów i dziwów, lub tłumaczący je od 
początku do końca po swojemu. Chrystus np. robi tym sposobem 
cuda, co Pinety. Podsuwają mu zręcznie, niepostrzeżenie be
czułki inne, złotym Bachusa sokiem wypełnione; i oto z wody 
wino! — Mało tu jeszcze różnicy od Libertyństwa, a wiele 
zarozumiałej płytkości ducha. Nic a nic Panowie ci nierozu- 
mioją. ani rozumieć niemogą, a przecież tłumaczą wszystko 
i krzyczą, że niema dla nich żadnej tajemnicy. Niema od nich 
ludzi nieznośniejszych. Tutaj zarzuca się wierze zabobon, 
a popada się w zabobon rozumowy, szkodliwszy od wiarowego 
i do uleczenia niezmiernie trudny. Jeżeli wiara zabobon, to 
wiara, na Filozofii, lub znaniu rzeczy nieoparta, zabobon jeszcze 
większy. Intellektualizm, rozumem swym zbyt niewiadomym 
i zbyt ziemskim, sądzić chce o Bogu, o rzeczach niebios! Stąd 
jego niedołężność i śmieszność. On Filozofowanie, zawsze



gminne, acz niekiedy bystre, jak np. u protestanckiego teologa 
Paulusa, lub naszego Kubrakiewicza, ale nie Filozofia.

Wiara ofiaruje Boga. Przeciwtwierdź więc stawi na miejscu 
Boga albo Szatana, jak w Prudonie, albo nicestwo, jak u Niemca 
Grima. Tym sposobem ulęga się Ateizm. Ale ku czci rozumu 
ludzkiego, mało jest ludzi, co trzymać się chcą; na tern sta
nowisku. Za to widzi się tłumy na stanowisku najbliższym 
stanowiska tego. Wiara podaje osobistego Boga. Przeciwtwierdź 
zatem urabia sobie Boga nieosobistego, jakąś siłę, lub ideę naj
przedniejszą, a przenikającą wszechświat. I oto rodzi się Pan- 
teizm. Jest tutaj często głębokie Filozofowanie, otaczające się 
nawet chwałą, jak np. u Żyda Spinozy, ale niema ani kro
pelki Filozofii.

Jeżeli Panteusz uznaje najwyższą siłę jaką za Boga, po
pada w Realizm, jak np. Bakon i Loke; jeżeli zaś idea naj
wyższa wydaje się mu Bogiem, jak np. Szellingowi, Okenowi, 
Heglowi, popada w Idealizm. Jeszcze to Filozofowanie, głębokie 
i jenialne nieraz, sławne i moc zwolenników zdobywające, ale 
nie Filozofia. Gdzie Boga osobistego niema, tam niema 
i Filozo/ii.

Katechizm niesie tamten świat, niebo piekło i czyściec. 
Przeciwtwierdzią ich jest ten świat. I oto rodzi się Mundya- 
lizm, zwany zwykle Pozytywizmem, któremu, nie wiekuista i uta
jona tam gdzieś rzeczy istota, ale czczy i znikomy, a tutaj wszędy 
i zawzdy panujący Jaw rzeczy, ciągle coś danego, coś zapro
wadzonego i uświęconego, aliąuid positivum, zowie się bytem je
dynym i Prawdą rzetelną. Mądrość tego rodzaju, opierając 
się na tem, co było, lub co jest, to na historyi i uchwalonem 
prawie, to na ustawie konstytucyjnej i wydarzeniach polity
cznych, to na odziedziczonych i płacących jeszcze przywilejach, 
pogląda pogardliwie na wszystkie mądrości wyższe od siebie 
i widzi w nich, jak Napoleon I w Kancie, Ideologią. Pozy
tywizm panuje w Rzymie śród rady Kardynałów, a stał się duchem 
Francyi całej. Również on Filozofowanie, ale nie Filozofa.

Pozytywista uznaje za Prawdę, albo li Materyą i rzeczy
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przyrodzone, które widzi, słyszy, smakuje, wącha i dotyka, 
lub które są mundyalne, albo też dane sobie Objawienie, lecz 
także umundyalizowane, lub takie, jakie Kościół dla siebie i dla 
ziemskich celów władzy swej przerobił; jakie utwierdziło się 
historycznie; jakie jest dzisiaj, bez względu na to, co ono jest 
w sobie, co więc być powinno i będzie niezawodnie ju tro ; jakie 
wreszcie pozyskało uświęcenie konstytucyjne i panuje pra
wnie; — uznaje za prawdę, albo księgę natury, albo Kate
chizm. Stąd francuski Materyalizm i Spirytualizm, jeden i drugi 
za równo li tuteczny i ziemski, za równo niski. O, siostro 
starsza Polski, droga nam Francyo, jakże ze strony tej w tobie 
jest ciemno, jak parno i duszno dla ducha wyższego! — Tutaj 
jest także Filozofowanie, ale nie Filozofia!

O, jest i więcej jeszcze takich Filozofowali wielkich, mia
nowicie w polityce różnych królów, narodów i stronnictw. 
Urabiają się nawet one, nakształt Filozofii, w metodyczne 
systematy, mają własne pierwiastki, zadziwiają czasem jenial- 
nością i robią wiele wrzawy na ziemi, a przecież Filozofią nie 
są. Czemu ? Bo, chociaż jest zawsze w nich coś prawdziwego, 
niema w nich Prawdy.

*  *

Jeszcze raz bierze się stare Filozofii żelazo pod młot 
i pilnik ducha wysokości dzisiejszej, ażeby oczyścić je od 
reszty rdzy.

Filozofia, lubo wypowiada ciągle, bezprzestannie, od wieków 
na wieki Boże Znanie, na dnie rzeczy, jako mądrość najwyższa, 
utajone i milczące, nieprzestaje być nigdy tylko Ludzkiem Po
znaniem, które zawsze jest niepełne, niedostateczne, od Znania 
Bożego dalekie. Jak przywłaszczać sobie mądrość samego Boga? 
Jeżeli czyni to Teologia, poddając się pod wszystkie wynikające 
stąd niedorzeczności i biedy swoje; to Filozofia czynić tego 
niemoże. Ona nieprzypisuje sobie nieomylności Słowa Bożego.
I  dla tego Dogmatyzmem niejest i być niepowinna. Strzeże się



nawet jego tonu i języka, wszech kategoryczności, zarozumia
łością pachnącej. Jednakże wpadają w Dogmatyzm niekiedy 
Filozofowie, nawet wielcy, mianowicie zaś tacy, u których 
form a  przemaga nad treścią; którzy schematyzują  za wiele; 
którzy lubią Formułowania  i F orm ułki, a są Formalinami. 
I tak np. Hegel, wykrzykując co chwila: ,,Das ist die absolute 
Wahrheit, das absolute  Wissen, das absolute Denken, die absolute 
Idee, der absolute Geist,“ — tudzież Wroński nasz, który woła 
często: „Voila la verite absolute, la science absolute, les lois 
eternelles, creatrices  et absolutes, — Hegel Loik, a Wroński 
M atematyk, obaj Schematyzatorowie i Formaliści, obaj miasto 
rozbudzać samodzielność, usiłujący zbudować sobie silną Szkołę 
i dlatego rozwieszający pajęczyny swe sztuczne na biedne głowy 
muchy, — nacechowali naukę swą Dogmatyzmem. Przeciwko 
temu powstaje i bije Filozofia prawa. Prawda absolutna  jest, za
iste, Filozofii cel, ale Filozofia, wypowiadając ją, by też najszczę
śliwiej, niedaje nam nie j samej. Prawdą jest Bóg, który stwo
rzył i piastuje świat, a mieszka w wewnętrzu jego. Filozofia 
może dać prawdziwe pojecie o Bogu,  lecz nieułowi nigdy Boga 
samego  i niepokaże go na kartach swoich, jak dziewczyna jaka 
żywego kanarka w klatce! Bóg pozostaje wciąż tam, gdzie 
był, jest i będzie, w niebie, na ziemi i na każdem miejscu, 
a" nieprzeprowadzi się do książki i niezamknie się w niej, jako 
jej więzień, która podaje prawdziwą o Nim naukę. M iedza 
znów absolutna, jest we wszechświecie i w człowieku. Ona 
wiecznie jed n a  i ta sama, a rodzi wszystkie nasze tak rozmaite 
Systemata filozoficzne. Gdy wypowiem ją tak doskonale, wszech
stronnie i jasno, jakby to Bóg sam, pożyczywszy mi swego 
głosu, mógł uczynić i jak uczynił to Chrystus; — to ona 
w tej chwili samej przestaje być absolutną, a jest tylko moją. —  

Znanie Boże w rzeczach i w nas nareszcie, które jest abso
lutne, stanowi dla człowieczeństwa Problemu universale, które 
rozwiązywane zostaje przez różnostopniowe, do ukształcenia 
czasów, narodów i badających osób stosowne, a coraz wyższe, 
pełniejsze i wszechstronniejsze, lecz zawsze od świętego ponika
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swego w Bogu zbyt odległe Poznanie ludzkie. Znanie Boże 
źródło przedwieczne, a Poznanie ludzkie wypływające zeń co
raz inne strugi, strumienie, rzeki i jeziora. Co absolutnego, 
to niewypowiedzianego, dla żadnego z pojedynczych ludzi, — 
to wypowiedzieć się daje tylko przez wszystkie Człowieczeń
stwa i Czasy w całem niezmierzonem Istnieniu, lecz nigdy od 
razu, nigdy na jednej karcie, nigdy w szczęśliwej jakiej loicznej 
lub matematycznej formułce. Stąd wykrzykiwania nasze: „Oto 
Prawda, Wiedza, Zasada absolutna,“ acz przebaczać się często 
zapalonemu przedmiotem swym pisarzowi, lub mówcy zwykły, 
niemają żadnego sensu. Ty Absolutu, jak widzi się to np. na 
wielkich wysileniach Szellinga, na żaden sposób dać niepodo- 
łasz, a co dajesz, to tylko znikomy i mdły jego odblask, do
konany w tobie, nie zaś on sam, — odblask, wyborny może 
na dzisiaj, ale nie na jutro i pojutrze. Słowem Filozofia, nie 
Dogmatyzm samochwalczy i już z powodu tego zasługujący na 
odepchnięcie. Ona niebierze Ducha świętego w wyłączną po
siadłość, bo za rozumna jest ku temu.

Skromność i pokora przystoją Filozofowi. Wolno mu po
wiedzieć: „Niosę wam Boga i tamten świat, nie taki atoli, 
jakim on jest sam w sobie od wieków na wieki, lecz taki, 
jak go zrozumiałem i w pojęcie me ująłem; czyli niosę wam 
moje Jego Poznanie, zdające się być na dzisiaj najstosowniej
sze, najpełniejsze, najwszechstronniejsze, jedynie prawdziwe.“ 
Filozof niepowinien podawać się za wyrocznią Apollina, za 
Hermesa Tristmegista, za Budę, Foha, Mahometa, Towiań- 
skiego, a słów swoich ogłaszać za wieczne i nieprzemienne, 
bo wtedy krzywdę by czynił mistrzowskiej umiejętności swo
jej i sobie samemu, a nieróżniłby się od tak zwanego w Ty
becie Mędrca Niebieskiego w ciele Dalaj-Lamy. Byłby odeń 
nawet niższy, bo z górności swej spadałby zupełnie świadomie 
w rozdoły ducha tak nizkie. Czci on Chrystusa, w którego 
Słowie wypowiedziała się tak dokładnie Prawda, ale niepra- 
gnie wcale być Chrystysem drugim. Czemu? Bo rzeczą jego 
nauczycielstwo warstw społeczeństw wyższych, nie zaś nauczy-
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cielstwo ludu, umiejętność, nie zaś wiara. Gdyby się kusił
0 mądrości nadziemskie i o poród nowego Objawienia, a miasto 
rozumowych dowodów dawał cuda, miałby koniecznie zapach 
kuglarza Kagliostry. On, człowiek światła i postępu, który 
podnosi Wiedzę ludzką na wyższy rozwoju stopień, a cieszy 
się szczerze, gdy uczeń i następca jego stanie mu na barkach, 
gdy szerzej, dalej i lepiej widzieć będzie rzeczy od niego. Sło
wem, Filozofia nie jest Zofia. Ona, nie mądrość sama, która 
przynależy jedynie do Boga, lecz tylko miłość mądrości, jak  
prześlicznie wypowiada to stare i skromne jej imię. Zofia na 
ziemi, to, jako Pitagor i Sokrates, którzy ją  odepchnęli od sie
bie, uczuli i uznali, Obskurantyzm, kuglarstwo i oszustwo, 
lub Sofistyka.

Ważny i niejednemu może niespodziewany z powyższego 
poszukiwania wyrasta wypadek. Niech prawi sobie, co chce, 
Przewielebny ksiądz Arcybiskup Hołowiński w Tece swojej; — 
niech odwołuje się do dowodów z niebios i z piekieł Przegląd 
Poznański, oraz Dodatek do Czasu Krakowskiego! Filozofia 
niemoże i niepowinna być służebnicą Teologii, ani prostą wy- 
kładaczką kościelnego katechizmu. Ona jest i musi być nie
podległa, a jako Królowa umiejętności i nauk, mieć około siebie 
dwór własny. Jej, jako widziało się niedawniuchno, nieprzystoi
1 szkodzi Dogmatyzm! Jakże więc chcecie, ażeby ona poddać 
się miała Dogmatyzmowi, nie już własnemu, ale obcemu, uro
bionemu od księży, a wcielonemu w kościelną Dogmatykę! 
A Dogmatyka zowie się tak  od Dogmatyzmu i jest Dogmaty- 
zmem najgrubszym w świecie nauk. Filozofia stara się być mi
łością Zofii Bożej i niebieskiej; być jej zwierciadłem i językiem 
na łonie Czasu. Ale ona niemoże i niepowinna być miłośnicą 
Zofii kapłańskiej i ziemskiej, która, jak  wszelaka Zofia inna, 
od ludzi podawana, podług Pitagora i Sokratesa, —  a sąd 
ich tutaj ważny, bo wypowiedziany, nim istniało Chrześciań- 
stwo i kościelna jego dogmatyka, zaczem zupełnie bezstronny 
i wszech namiętności próżen, — jest już Sofistyką. Pro
szę, czyli np. dzisiejszy Kardynał Antonelli i W eilot nie So-
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fiści? Czy Przeglądy i Dzienniki ultrakatolickie nie niosą sa
mych sofismatów? Tak, Filozofia tylko mądrości Bożej i wie
kuistej, nie zaś mądrości ludzkiej, historycznej i doczesnej, 
sprawą ziemską nacechowanej może być służbnicą! — Filozo
fia narodowa ma jeszcze inne powody do nietroszczenia się 
wcale o Dogmatykę. Wszak Naród, niepodległy za czasu Zy
gmuntów, odepchnął od siebie uchwały Soboru Trydenckiego, 
jako ścieśniające wolność umiejętności i postęp we świetle, 
uchwały, na których właśnie Dogmatyka stoi! Jeżeli Słowo 
Boże, jako to się już kilkakrotnie wyrzekło, jest i w Filozofii 
i w Objawieniu; to Filozofia będzie chrześciańska bez ohyby. 
Ale co innego zgodzić się z Chrześciaństwem, w skutek niepodle- 
głem badaniem nabytych przekonań, a co innego dzierżyć się 
niewolniczo i ślepo obcej sobie nauki kościelnej, — być jedynie 
jej pochodnią, która z natury rzeczy pali się zbyt ciemno. 
Filozofia, zaprzężona do Rydwanu Teologii, nie jest już Filo
zofią. Imię też jej Scholastyka, która panowała za średnio
wiecznych czasów, trzymała je w ciemności i niemocy, a zwal
czona została, Bogu dzięki, oddawna. To dzisiaj upiór, nic 
więcej! Niechby Filozofia dni naszych zamieniła się znowu 
w Scholastykę, jak życzy w sobie tego bonzowska część Du
chowieństwa ; miałoby się natychmiast Sądy Boże, tortury, pa
lenia czarownic, wypędzania czartów, Inkwizycyą świętą, stósy 
płomienne, całe barbarzyństwo dawne.

Ale Filozofia, jak Scholastyką nie jest, tak nie jest Wol- 
teryanizmem, i nie szydzi z Chrześciaństwa, które rozumie do
brze i z którem zgadza się całkowicie, ani też z wiary, któ
rej konieczność dla niej jasna. Ona uznaje jedynego Boga 
osobistego, troistego w sobie, i tamten świat, jak Chrześciaństwo, 
ma tę sarnę moralność wysoką i prawdziwą, jaka jest w Ewa- 
nielii, wchodzi w bezpośredni stosunek z Ojcem niebieskim, 
jak Chrystus, a co do Wiary, widzi w niej Pomocnicę swą 
czcigodną, pracującą około zbawienia niemyślących Rzesz. Nic 
to dla niej, czy bierze się naukę z ksiąg umiejętności, lub też 
z ksiąg świętych, byle tryumf prawdy był upewnion. Gdyby



nie było zaprowadzonej i panującej już wiary, której osnową 
niebiańska światłość, to ona sama kusićby się o to musiała. 
Zgoła pogańskie wiary są w oczach jej jeszcze szacunku go
dne, jako przeświadczenia pewnej części człowieczeństwa wiel
kie i święte. Wreszcie lepsze coś, by też i małego, niźli nic. — 
Równie we Francyi, jak w Polsce, w skutek pism Woltera 
dawniej, a Proudona dzisiaj, których zowią Filozofami sławne- 
mi, panuje błędne przeświadczenie, że Filozofia i Antyreligij- 
ność, Filozof i Antychryst jedno są. O, n ie! Sam ksiądz La- 
cordaire przeciwko mniemaniu temu powstaje i walczy. Co 
wiara? Religia, przykrojona dla Rzesz, uśpionych w stanie 
dzieciństwa. Co Filozofia? Religia, wypowiadająca się dla tych, 
co myślą i szukają przekonania. A co religia? Najwewnętrzniej- 
szy żywot i oddech nieśmiertelnego człowieka w nas; tchnie
nie Boże w naszego Adama; światłość z niebios, z duszą na
szą zrosła, a każdego z nas śród ciemnic ziemskich oświecająca. 
Już Sokrates ludzi takich, jak Wolter i Proudon, nazwał So
fistami. A imię to dla nich stosowne. Jak w Kościele są 
czarni, tak za Kościołem czerwoni Sofiści. Wrzeszcie tych osta
tnich nazwano w wieku przeszłym Encyklopedystami i Jakobi
nami, a dziś zowią francuzkiemi Socyalistami, nowo-niemieckim 
Antropologizmem i t. d. — Otóż Filozofia, jak Scholastyką, 
tak Girondynizmem i Babunizmem, lub ani kapłańską, ani re
wolucyjną Sofistyką nie jest. Ona trzyma z Bogiem, a nie 
z nieprzyjacielem Boga Szatanem.

Filozofia nie jest także, za co uchodzi często, zbiorem najpię
kniejszych myśli ze wszystkich mędrców starego i nowego czasu; 
nie jest wiązanką z dowolnie uczknionych kwiatów na różnych 
błoniach i ogrodach ludzkiego ducha, jako np. w Rozmowach Pla
fonowych naszego Franciszka Karpińskiego, — ani też szatą 
arlekińską, z różnych dawniejszej i dzisiejszej łachmanów mą
drości, z różnych systemów filozoficznych w jeden pstry i ledwie 
trzymający się kupy system zeszytą, jak np. w Radach Przy
jacielskich naszego Kalasantego Szaniawskiego, — słowem, nie- 
jest ani Eklektyzmem, ani Synkretyzmem. A Bochwic nasz,
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idąc za francuskim tak zwanym filozofem Cousin i uznając 
Eklektyzm za najlepszą Filozofią, myli się mocno. On sam 
nawet Eklektykiem niejest. Filozofia ma zawsze i musi mieć 
pierwiastek, a z nim System, lub umiejętny ogród własny. 
Od początku do końca wieje w niej ciągle tenże sam duch 
i pomysł główny, a charakterem wszystkich jej części i cząstek 
Jednorodność. Kwiaty ogrodu tego są samodzielne jej, z Ducha 
świętego poczęte, porody; stoją jak rodzina jedna, a mają 
wyłączną, sobie właściwą barwę. A chociaż zrobi ktoś 
ze wszystkich, lub z wielu Filozofów Wypisy, nakształt Cours 
de la Litierature; to Filozofia przecież Antologią nigdy się 
niestanio. A, żeby zaś stać się miała żydowskim kramem 
starych łachmanów na Pociejowie, lub synkretystyczną zamo
żnego szlachcica na wsi śpiżarnią, o tern ani myśleć!

Bez wątpienia wskutek wpływów Encyklopedyi, która 
w przeszłym wieku uchodziła za mądrość najwyższą i nazy
wana była Filozofią, a może i wskutek tego, iż od dawna już 
rozmiłowała się Europa w Encyklopedyi, a drukuje i czyta 
najradniej Encyklopedye same, — daje się słyszeć i we Francyi 
i w śladującej za nią z zawiązanemi oczami Polsce, u nas zaś 
mianowicie od czasu Jana Śniadeckiego, — że Filozofia niejest 
i niemoże być co innego, tylko Elixir de toutes les sciences, tylko 
ze wszystkich nauk wytłoczony moszcz. Jest to błąd, a bardzo 
śmieszny. Z tysiąca fur różnorodnego chróstu niewytłoczy się 
ani jednej kropelki wina. Ze wszystkich też nauk, jakie widzi 
się mianowicie we Francyi i w Polsce, tj. tak bezdusznych, tak 
positives, niewyciśniesz ani naparstka Filozofii. Jak tu wyci
snąć coś z czego, któremu tego coś zupełnie braknie? Filozof 
podoła, zaiste, wlać Filozofią we wszystkie nauki i podnieść 
je przez to do znaczenia umiejętności samych, ale musi 011 
przyjśdź z Filozofią już do nich, a mieć ją u siebie gotową 
i innym sposobem nabytą. Można wlać Filozofią w nauki, ale 
z niefilozoficznych nauk wydobyć Filozofią, tego niepotrafi naj
większy jeniusz na ziemi. Filozofia zatem niejest wypędzoną 
z nauk przez rozumowy kościół Pistoryusza okowitą, lecz spra-
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wujo osobną, udzielną, za wszystkiemi naukami istniejącą, od 
tychże niezawisłą i prawa im dającą umiejętność.

Filozof, wędrując przez łany ludzkiego duclia, na których 
różnorodne nauki rosną, a biorąc je do rąk  i oglądając jednę 
po drugiej, otchnie je wszystkie swem tchnieniem i przeobrazi, 
nietylko w umiejętności, lecz zgoła w Filozofie same. W tedy 
ma się tyle Filozofii osobnych, ile jest nauk. Widzi się to 
jawnie na tym Panteonie. W skażmy to w nim tutaj, choć tylko 
na ogromnych Ogółach i bez zapuszczania się w bliższe Szcze
góły! Sama tu  Teologia pozostała niefilozoficzna, a to li dla 
tego, że odpycha Filozofią od siebie i niedozwala się od niej 
ani tk n ąć ; że sama żąda składać się z uświęconych od siebie 
nietykałków, krzyczących z dala ju ż : Noli me tangere! Taki 
jest Panteonu początek. Ale za to koniec jego będzie Teozofią, 
w której Teologia zamieni się w Filozofią. A co się odwlekło, 
to nieuciekło. W Kosmopei zaś widzi się już same Filozofie. 
I tak , Empirya jest wielki, z mnóstwa Filozofii odrębnych 
ułożony, System Filozofii Przyrodzenia. Spekulacya znowu jest 
Filozofią ducha ogólnego, przenikającego świat, a Hum anistyka 
Filozofią Człowieczeństwa. Morfozyka składa się z trzech wiel
kich Filozofii. Jest tu  całkowita, odemnie i od Wrońskiego 
w piękny całokształt rozszykowana M atematyka, jako Filozofia 
form przyrodzenia, — Loika, jako Filozofia form ducha lub 
myślenia, i Estetyka, jako Filozofia form człomeczeńskich, lub 
piękności. E tyka wreszcie, to Filozofia moralności. Krom tego 
Hum anistyka ukazuje się Filozofią czynu, a E tyka Filozofią 
Bożoczłomieczehstwa i nieśmiertelności, czynem nabytej. 
W szystkie te Filozofie atoli, jakkolwiek ważne, głębokie i wy
niosłe, to nie Filozofia sama! Ona jest osobna i od każdej 
z nich ostro wyróżniona, dla siebie samej istniejąca, wyższa
od nich wszystkich umiejętność.

Może więc cały Panteon ten, będąc wielkim wszech nauk 
i umiejętności, lub wszech Filozofii łańcuchem i zowiąc się 
sam na tytule swoim Systemem Filozofii najrozleglejszego zna
czenia, jest Filozofią samą? O, nie! On stanowi Filozofia
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wszech nauk^ i umiejętności, zaczem także li jednę z nieskoń
czenie mnogich h ilozolii; lecz Filozofią samą niejest. On wielki 
Filozofii System, skończyć się mający małym Filozofii systemem, 
gdzie wystąpi Filozofia sama.

*

W oła tu ktoś nareszcie i dość niecierpliwie: „Odgarnąłeś 
od Filozofii wszystkie kształty  i barwy, postaci, kierunki 
i stanowiska ducha ludzkiego, lub wszystkie możebne Filozo
fowania; — odgarnąłeś od niej nauki i umiejętności, lub Filo
zofie cząstkowe; — odgarnąłeś od niej wszystko, za co ją  
dotąd uważano, i co tylko pomyśleć się o niej daje. Proszę 
tedy: Cóż właściwie Filozofia i jaki jej przedmiot? Co Filo
zofia sama?“

Odrzekam: Przez co Chrześciaństwo dotarło do wiekuistej 
Prawdy i postawiło się na wysokości ducha tak niebotycznej, 
a pozyskało panowanie tak wielkie, iż Filozofia sama uderza 
dziś przed niem uwielbienia czołem? Zaiste, nie przez co 
innego, tylko przez to, iż wydzieliło się ściśle od wszech wiar 
niższych, od wszech stanowisk jeszcze ziemskich, od wszech 
barw toświatowych, a zatrzymało dla siebie tylko transcen- 
dentalnosć, lub Prawdę, najprawdziwszą. Poszło par Elimina
tion a Evaluation. To samo czyni nareszcie dziś Filozofia, 
uznająca w Chrystusie najwyższego dotąd na ziemi mędrca’. 
Teraz, bracie miły, racz pomyśleć nieco! Już podołasz sam 
naleść odpowiedź na uczynione mi pytanie.

Filozofia sama daje to właśnie, czego Panteonowi aż dotąd 
braknęło i braknie. Ona kamień klinice, zamykający stropu 
jego sklepienie, zwornik ostatni i najważniejszy, bez którego 
cała rozwaliłaby się budowa. Jeżeli zaś Panteon przyrównasz 
do Piramidy, to Filozofia najwyższy, najogromniejszv i naj
cięższy głaz czubmy, który przytłacza i w kupie dzierży ten 
olbrzymi ostrokrąg.

Czego braknie Panotonewi na tern miejscu? Tego, co on
Panteon. Tom III. — W. 0 0
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szlakował ciągle i przez wszystkie nauki, a czego dotąd nie- 
nalazł. Czego? Istoty rzeczy. 1 tak, Teologia uroniła Istotę 
rzeczy, której szukała, zgubiwszy ją, pospołu z sobą, w średnio
wiecznej mrzonce niebios zagwiazdowych. Kosmopeja zaś obieia 
się li w znikomym Jawie. Empirya i Spekulacja niepotize- 
bują Istoty rzeczy i niemają o niej ani wyobrażenia. W Hu
manistyce rozbłyskuje ona niekiedy, lecz tylko, jak błędny 
ognik nocny, jak meteor nieznany i obojętny. Estetyka uławia 
ją, jako Ideał Piękności, lecz nieumie jej ani zatrzymać, ani 
bliżej oznaczyć. Etyka wreszcie wynosi ją  bardzo wysoko, 
jako Ideał Doskonałości moralnej, którym jest Ojciec niebieski 
sam, ale, niepodołając jej ani udowodnić, ani pojąć, przyjmuje 
ją tylko, jako umiejętnie ugruntuwane Przypuszczenie. — Otoz 
Istota rzeczy ma ukazać się ninie na widnokręgu naszym 
i zamknąć Panteon godnie. Filozofia sama, lub właściwa, jest 
tedy umiejętność Istoty rzeczy. — Że zaś Istota rzeczy zowie 
się Absolutem, przeto Filozofia sama jest umiejętność Absolutu. - -  
Że znowu Absolut wyraża Prawdę najprzedniejszą, pierwia
stkową, jedyną, lub Prawdę w ogóle; zaczem Filozofia jest umie
jętność Prawdy.

Że wreszcie Istotą rzeczy, Absolutem i Prawdą okazuje 
się Osobistość Przedwieczna, która świat stworzyła i piastuje, 
lub chzreściański Bóg; przeto Filozofia sama jest umiejętność 
B0ga, — Bóg, to Prawda prawd, Prawda najwyższa, jedyna. 
Ona tedy Filozofii przedmiot główny i niemal wyłączny. Żadna 
też z nauk i umiejętności Panteonu Boga nam nie dała. Teo
logia przerobiła go we wschodnio-bajecznego Człowieczoclia, 
a Kosmopeja postradała po tak dalece, że baidzo długo niema
0 Nim ani śladu, ani wieści.

Bóg, to przedmiot Filozofii najrzetelniejszy. Ma atoli ona
1 inne zadania, stojące z Bogiem we związku, które wskazuje 
się ninie.

Co tylko najdzie się w Istocie Boga, jako np. wszystkie 
Światłości i Przymioty Boże, Trójca Przenajświętsza, Anio
łowie Niebo, wszech Transcendentalność, to zowie się tamten
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świat. A jeżeli Bóg sam, to i wszystko, co do Istoty Jego 
przynależy co się w Nim mieści, czyli wszystek tamten świat, 
ukazuje się najrzeczywistszą rzeczywistością, która Jawowi, Zni- 
komości, widzialnej Mamonie, lub temu światu służy za posadę 
i wlewa weń rzeczywistość własną. Filozofia tedy, jako umiejętność 
Boga, jest zarazem umiejętnością transcendentalności, achrema- 
tyczności, wszech tameczności, lub umiejętnością tamtego świata.

Lecz proszę o dokładne orzeczenia tego zrozumienie. Jedno 
w Filozofii jest Tameczność żywa i rzetelna, istna i nieułudna, 
która przenika i dzierży wszech tuteczność, a która, pospołu 
z nią, przy całej swej wiekuistości, nieprzemienności i state
czności niewzruszonej, jest w bezprzestannym ruchu, płynie 
a płynie dalej, faluje i wiruje, podąża wciąż naprzód ku osta
tecznym rozwoju swego kresom na ziemi i nigdy się nieza- 
trzyma. To rzeka z niebios cicha, milcząca, lecz bieżąca 
wiecznie. Teologia prawi wiele o tamtym świecie, ale go nie- 
rozumie wcale, a więc i niezna. Jakże ona podoła mieć tamten 
świat, płynny i żywy w wewnętrzu rzeczy wszystkich, lub iście 
transcendentalny, skoro, niewiedząc o tern, że Istota, Poclstata 
jest tv Jawie (Jtajonością, bawi się około niebios za krańcami 
wszech istnienia, które, jeżeli niemają być bajką, muszą być 
jakiemśeiś dalekiem słońcem i Eteru wybrzeżem, lub tym 
światem, — bawi się około nauki np. Hermesa Trismegista, 
Zoroastra, Buddy, który urodził się i umarł za starych bardzo 
czasów, a któreg i Słowo mogło być niepospolicie ważne, nawet 
Boże, lecz przelawszy się w dech osoby i doczesności pewnej, 
od wieków już nieżywej, pospołu z nią zmartwiało ? Tutaj jest 
tameczność, lecz albo daleka bardzo od tuteczności naszej, albo 
umarła; nie ta wcale, co żyje na okół nas i w piersiach na
szych, a sprawuje rzeczy i ludzi niebiański grunt. — Niedość! 
Niejestli starożytny niebios wysłaniec i pozostawiona odeń 
nauka, czego Teologia sama niezaprzecza, historyczność, zaczem, 
nie wieczność, ale czasowość, toświatowość, najoczywistsza tu
teczność? Filozofia zaś, ofiarując Boga i tamten świat, jako 
ostateczny, a wiecznie żywy grunt rzeczy, jest, stosownie do

22*
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szczebli Panteonu, wszech nauk i umiejętności końcem, ale 
odsłaniając tameczność bezprzestannie świeżą, w wewnętrzu 
żywej tuteczności gorącym pulsem bijącą, powraca w bezwa
runkowy zaczątek swój, czyli do studnie Teologii, z których 
miód i mleko pił wszelaki niebios wysłaniec, mianowicie zaś 
Chrystus, a które się zowią Teozofią. — Cóż tedy Filozofia? 
Umiejętność tamtego świata, jednakże nie martwego, lecz żywego, 
lub nie teologicznego, lecz teozofcznego, istnego.

Teologia, zgubiwszy przedmiot swój, co do przestrzeni, 
gdzieś tam daleko za Syryuszem, Kanopem i mleczną drogą, 
a co do czasu, gdzieś tam daleko za czasem naszym, gdzieś 
w ciemnych i głębokich pieczarach historyi, przeobraziła tamten 
świat w czczą marę, dobrą tylko dla dzieci, a godną Tysiąca 
Nocy i Jedna, Kosmopeja zaś, trzymając się li znikomego 
Jawu i nietroszcząc się wcale o Istotę rzeczy, zamieniła znowu 
ten świat w orzech dziurawy bez wiekuistego Jądra z niebios, 
w czczą mamonę. I oto w świecie umiejętności i nauk stały 
przeciwko sobie dwa wielkie zera, dwa nic, jedno teologiczne, 
drugie kosmopeiczne. A Salomon, patrząc na pyszne mądrości 
dni naszych, mógłby zawołać o nich także: Próżność pró
żności i wszystko próżność!“ Zaś Sokrates, zwracając się do 
czasów naszych, powtórzyłby słowa swe sta re : „Tak, to tylko 
wiem, iż niczego niewiem.“ Świat nauk i umiejętności popadł 
więc w bankructwo całkowite. I właśnie w tej chwili przy
chodzi Filozofia istna, a podniósłszy tamten świat teologiczny 
i ten świat kosmopeiczny z upadu, otrząchnąwszy oba z łusk 
smoczych nicestwa i nadawszy im najrzetelniejszą rzeczywi
stość, ocala wszystkie nauki i umiejętności, z niemi zaś także 
ludzki Rozum sam. Cofa się w przepaść bezdenną podwójna 
mara, a na przylądku zielonej nadziei na przysłość sadzi się 
umiej (dna pewność. A każdy już zawołać może: „Nie prożność, 
lecz wiekuista, rzeczy istota i j e j  ja w ! Znam, czegom szukał 
i chciał. “ Co zatem Filozofia? Korab’ Noego dla tamtego 
i tego świata, Arka ocalenia dla wszech nauk i dla Rozumu 
ludzkiego.
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A jakim sposobem Filozofia dopina tak ważnego celu? 
Bardzo prostym i łatwym. Domacawszy się wreszcie Prawdy, 
oświadcza: Tamtem świat, to istota i wiekuiste świata tego 
jądro, a ten świat bezprzestanny świata tamtego odsłon. Świat 
tamten, utajony na dnie wszystkiego, nadaje światu temu, 
a świat ten, będąc sam tamtego świata odblaskiem, nadaje 
światu tamtemu rzeczywistość. Oba te światy przenikają się 
wzajem i sprawują jeden nieskończony żywy świat Boży, któ
rego ogniskiem żywy Bóg. — Tak! Tameczność i Tuteczność 
są nierozdzielne od siebie. Pierwsza wiekuisty drugiej grunt, 
druga odwieczny i nawieczny pierwszej rozłysk w Czasie. Tamta 
Podstata, ta zaś jej wyczyn. Na dnie Znikomości Wieczność, 
a promiennicą i szatą Wieczności Znikomość. Bóg, niebo, to 
nie zagwiazdowe mary, ale istota wszystkiego i nasza, — 
a rzeczy tego świata, nie czczość, ale wyjawiona Prawda Boża. 
Widzi się tu ocalenie, nietylko nauk i umiejętności, lecz także 
wiary, Katolicyzmu, Chrześeiaństwa. Cóż tedy Filozofia? Umie
jętność niebios, żeniących się z ziemią, lub tamtego i tego świata 
w pełnej, żywotnej, organicznej Jedni.

Panteon był przed chwilką jeszcze rozdarty na dwoje 
i bliski bardzo rozsypania się w gruzy. Po jednej jego stronie 
zaległa Teologia, jako nauka tamtego świata, lub średnio
wiecznej mary, a po drugiej Kosmopeja, jako nauka tego świata, 
lub nowoczesnej mamony. Była to najokropniejsza Dwój ca, 
trudne do pokonania Przeciwieństwo, zabijająca wiarę i umie
jętność Antymonia. Filozofia, umiejąc skojarzyć, a przez to 
urzeczywiścić tamten i ten świat, znosi te Przeciwy. I oto 
widzi się przed zobą, tak w Istnieniu, jak w umiejętności, wielki, 
piękny świat Boży, z którego dna wygląda tamten świat i Bóg, 
a na którego powierzchni jaśnieje ten świat i Boży obraz, 
człowiek. I wszechstronna Rzeczywistość Boża, w której zle
wają się z sobą w jedno niebo i ziemia, zostaje zdobyta. — 
Pokazały się w Panteonie inne także Dwójce, Przeciwstawy 
i Antynomie. Wszystkie są właściwie, jako już zna się, wyjaw 
jednego tylko wielkiego przeciwieństwa między Materyą i Du-
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ctaem, lub między Empiryą i Spekulacyą. Humanistyka usiłuje 
znieść to Przeciwieństwo srogie, lecz daremnie. Są w mej 
walczące z sobą socyalne i polityczne obozy. W Estetyce widzi 
sie Klasyczność i Romantyczność w boju, a w Etyce Dob e 
i Złe. Wreszcie stoją przeciwko sobie Stereognostyka i Moi- 
fozyka Treść i Forma, które Etyka pogodzić miała, lecz tego 
niepo trafiła; stoją przeciwko sobie Teologia i Kosmopeja. Jest 
więcej jeszcze liców i rębów takich, np. wiara i umiejętność, 
Mistyka i Racyonalizm, Spirytualizm i Materyal.zn, Mono
teizm i Panteizm, Katolicyzm i Protestantyzm. rv°n\ '
sprowadza wszystkie te Przeciwieństwa, jako wielkie ułomki 
Prawdy, do jednego mianownika, lub dowiększćj najgłówniejszej 
Antynomii między Achrematycznością, które znaczą to samo, 
co tamten i ten świat. Ale, nieumiejąc jeszcze Antynomii tej 
rozwiązać, znieść i zniweczyć umiejętnie, wymaga ażeby oba 
jej czynniki, j e d n a k o  w Rozumie ludzkim i w Absolucie samym 
ugruntowane, dzierżyć w Równowadze  jak najściślejszej, a nie- 
dozwolić ani jednemu, ani drugiemu P rzew agi,  ponieważ to 
rozbiłoby świat ludzki i Boży. Stąd
lako we wszechistnieniu, tak i w państwie. -  Co się zas dzieje 
'u nas? Tutaj tamten i ten świat przenikają się wzajem jam  
Istota i Jaw jej, a stanowią jednę żywotną Cafo.it, lub . .  
świat w której ognisku z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, 
czyli osobista Całostka.Pospołu z tamtym i z tym światem 
przenikają się także wszystkie a wszystkie Przeciwieństwa 
jakie były, są i będą. A jakie ze stopu tego ogolny wypadek. 
Przeciwieństwa są konieczne i potrzebne w tym  m ie c ie ,  a bo
wiem on jest bezprzestanną walką bytu i mcestwa, 11 5
i Jawu. Ale gruntem tego świata jest tamten św ia t  w ktoiym, 
jako w Absolucie i w Bogu samym, jako w Istocie izeczy 
transcendentalnej, znikają wszech różnice , sprzeczności a pa
nuje bezw zględna, c zys ta  i p r z e jr z y s ta  Jedność  Tutaj 
piersiach przedwiecznćj Prawdy i wiernego g osu j j 
jętności mistrzowskiej,
Wiara jed n a  i jed yn a ;  tu wicszcit ouittai \
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jeden  i je d yn y  Iiościói powszechny. —  Co tedy Filozofia? 
Bezwzględna Jednia  wszech względnych Różni, ostatnia i sta
nowcza wszech Przeciwieństw Bóżnojednia , lub wszech rzeczy 
i myśli, wszech Antynomii Synteza. A jako świat istnienia, tak 
i świat umiejętności występuje tu, jako jedna spaniała Świątnica 
Pańska, w której niebo i ziemia są w braterskim uścisku.

% *
X

Oto znaczenie Filozofii samej, i piękny, wyniosły, iście za
chwycający jej przedmiot.

Po takowem rzeczy przełożeniu łacna już dać także Po
dział Filozofii. Na pierwszy oka rzut zgoła postrzega się w niej 
trzy części:

I. Filozofia Boga i tamtego świata, samejże istoty rzeczy, 
lub Teozofia.

II. Przejście tamtego świata w ten świat, lub istoty 
w jaw, słowem, stworzenia świata. Filozofia ta zowie 
się Ktyzeozofią.

III. Pojrzenie transcendentalnym wzrokiem w świat ten 
i okazanie na dnie jego wszędy tamtego świata. Wy
stąpi tu znowu treść, forma i istota, stanowiąc osobne 
rozdziały i podrzędne umiejętności, noszące własne 
miana. Filozofia ta towie się Kosmozofią.

Któż niewidzi, że Teozofia stanowi Filozofią Teologii, 
a Kosmozofią Filozofią Kosmopei, Ktyzeozofią zaś obu zjedno
czenie i święty pomiędzy niemi węzeł? Z tej strony ostatnia 
jest najważniejsza.

Również, któż niewidzi, że ma się tu przed sobą czystą, 
najrzetelniejszą Filozofią ćhrześciańską?  Czy bowiem Chrześci- 
aństwa i nauki jego, usunąwszy na stronę moralność i socya- 
listykę, inna jest filozoficzna osnowa, jak Bóg i tamten świat, 
stworzenie świata i transcendentalność, lub Słowo Boże, które 
stało się ciałem, na dnie rzeczy? Czyli najżarliwszy ksiądz 
podoła żądać od Filozofii narodowej więcej i czy niepowinien 
pogodzić się z  nią szczerze ?
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Czemu żadna z dotychczasowych, starożytnych, średnio
wiecznych i nowoczesnych Filozofii nieuczyniła podobnego, 
a tak  niespodziewanego dziś nawet, Filozofii podziału? Żadna 
albowiem nieodgarnęła od siebie wszech nauk, do samejże 
Filozofii nienależących, nieodgarnęła Empiryi, Spekulacyi i H u
manistyki, Matematyki, Loild i Estetyki, zgoła Etyki, nieod
garnęła tak dalece, jak  nasza, wszechtuteczności, zachowując 
dla siebie li tameczność, a przeto żadna niedotarła tak blisko 
ani do Boga i tamtego świata lub istoty, ani do wielkiej, 
świętej i prawdziwej nauki Chrystusa, któremu niech będzie 
cześć i chw ała!

Jest na dnie wszech rzeczy i w piersiach człowieka Bóg, 
a z Nim, tak  w Przyrodzeniu, jako i w nas, utajone Boże 
Znanie. A Boże znanie, to właśnie tameczność, złożona w ta 
jemniczym wszech tuteczności rdzeniu i gruncie. Otóż Boże 
to znanie staje się nareszcie ludzkiem Poznaniem i występuje 
tutaj, jako nasza, polska, narodowa Filozofia.

Sądzisz, Czytelniku, że teraz, podług starego zwyczaju, 
przystąpi się do Teozofii, jako najpierwszej części Filozofii 
i Filozofii samej, Filozofii najrzetelniejszej? Mylisz się bardzo, 
i' d oz o fi a wskazała tu  tylko przedmiot i obręb swój. W ystar
czyłoby to może dla Ciebie, ale nie dla niej. Ona powinna 
okazać konieczność rzeczy swej i postępowania swego, czyli 
dać umiejętne ich ugruntowanie. Stąd przed Filozofią samą, 
lub przed Teozofią, idzie to ugruntowanie, które przyjmuje 
imię Numenologii. Jest to także filozoficzna umiejętność zu
pełnie nowa i od nikogo nieoczekiwana. A ona sama przy
niesie Ci więcej jeszcze niespodzianek.

Numenołogia, do której przystąpi się zaraz, jest wprowa
dzenie ludzkiego przeświadczenia na transcendentalne, nie ka 
żdemu dostępne, stanowisko Filozofii istnej. Ona sporządza po
niekąd dalszy ustępu tego ciąg. Wszakże już w ustępie tym 
przechodzi się różne stanowiska numenologiczne, na których 
pokazuje się, czem Filozofia niejest, aż nareszcie wyświeca się 
w końcu, co ona właściwie i ja k i j e j  przedmiot. Już tedy ustęp



ten był Numenologii początkiem i usposobiejącą do niej Prze- 
grawką.

J A K O  F I L O Z O F I I  G R U K T .

CXL.

Pochwycenie rzeczy i jej podział.
Przypomina sobie każdy, że przy schyłku Księgi pierwszej, 

po ukończeniu Empiryi i przystępując do Spekulacj i, dało się 
Fenomonologią Ducha, jako wstęp i przygotowanie do osnowy 
dalszej. Przejście od zmysłowego do umysłowego świata, od 
materyi do ducha, od rzeczy do myśli czystej, było trudne. 
Przynależało tedy je ułatwić. — Podobnież dzieje się i tutaj. 
Przejście od tego, do tamtego świata, od materyalnego i du
chowego przyrodzenia, oraz wykwitu jego Ludzkości, do Boga, 
lub z odsłonionych oku powiatów Jawu w utajone bugaje Istoty, 
jest jeszcze trudniejsze, a przeto wymaga podobnegoż wstępu 
i przygotowania. Czyni się też potrzebie tej zadość.

Miał słuszność Hegel, że wstęp i przygotowanie do spe- 
kulacyi nazwał Fenomenologią Ducha. Spekulacja niewie 
i wiedzieć niechce o osobistym Bogu, oraz o tamtym świecie, 
a odsyła je do krain wiarowego zabobonu, do treści umieję
tnej, bezmyślną czerń durzącej. Rzeczą jej wprawdzie, nie 
materya, jak  w Empiryi, ale duch. Wszelakoż duch ten, ró
wnie jak  materya, nie do tamtego, lecz do lego przynależy 
świata. To jeszcze tak  zwany u Kanta Fenomenon, lub zja
wisko czasowe. Dwojakie są fenomena: materyalne i duchowe, 
zmysłowe i umysłowe. Fenomenologia Ducha Heglowska mó
wi też o jednych i o drugich, a okazuje się zupełnie odpowie
dnią treści swej nazwą. Lecz tutaj zmienia się rzecz całko
wicie. Tu chodzi o Boga osobistego i o tamten świat, właśnie 
o to, co Spekulacya upuszcza i do zabobonu odsyła. Fenome-
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nologia przeto, niemając więcej (lo czynienia z fenomenami, 
była tutaj już niestósownem mianem.

Jak  Hegiel od Kantowskiego Fenomenu wziął powód do 
nazwiska Fenomenologii swojej; tak  i my, zamierzając rzecz 
naszę rzeczy Heglowskiej przeciwstawić i zaraz z góry poję
cie jej ułacnić, udajemy się także do K anta po nazwę sto
sowną, a nam potrzebną. Tym sposobem, za pomocą czegoś 
już światu znanego, zwiążą i zrównoważą się dwie różne, a po
krewne z sobą Teorye. U K anta przeciwieństwo Fenomenu 
zowie się Numenon, od numen. A Numen ten znaczy „das 
Bing an sieli und die transcendent ale Apperception, “ t. j. wie
kuistą Istotę i badanej rzeczy i badającego człowieka, zaczem 
Boga i tamten świat, tak  za nami, jako w nas. Numenon 
tedy odpowiada zupełnie potrzebie naszej. Stącł też tutaj Au -  

menologia, jako wstęp i przygotowanie do Filozofii istnej, od 
Spekulacyi wyróżnionej.

Gdzie Heglowska Fenomenologia Ducha zakończa przed
miot swój i sama ustaje, tam właśnie poczyna Numenologia. 
Numenologia daje się tedy uważać za Fenomenologii zakończe
nie, Kremerowi, szukającemu osobistego Boga tak  potrzebne, 
ale Arystotelesowi niemieckiemu całkowicie nieznane. I to 
także snadna do zrozumienia. Nauka bowiem o tamtym świę
cie, jako ostateczne wszech nauk, odnoszących się do tego 
świata ugruntowanie, sprawuje ugruntować je usiłującej Feno
menologii Ducha, z natury rzeczy, rozdział ostatni. — Mówi 
się o Fenomenologii Ducha, który jest jeszcze z tego świata. 
Ale o Numenologii wyrażać się tak  niemożna. Odnosi się ona, 
nie do Ducha, lecz do Jaźnią onej córy Bożej z niebios, spra
wującej istotę ludzką. Ona zatem jest Numenologią Jaźni.

Fenomenologia kończy k m i o t -przedmiotowym, a biorąc 
rzecz ściśle, kmiot podmiotowym, lub bezwzględnym duchem, 
bezwzględną ideą, bezwzględnym umysłem, a ofiaruje to jako 
spekulacyjny Absolut. I  ma w dzielnicy swej zupełną słu
szność. Wszystko to na piersiach Idealizmu Prawda rzetelna, 
najwyższa, ostatnia. Ale my przezwyciężamy równie Idealizm,
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jak Realizm, a dążymy dalej, wyżej, aż do Boga i tamtego 
świata w religijnem, lub chrześciańskiem znaczeniu, czyli do 
wiekuistej Istoty. Rzeczą naszą Transcendentalizm. Daliśmy 
też w Księdze pierwszej po ukończeniu Metafizyki, Psychologii 
i Antropologii, nie tylko Fenomonologii Ducha, ale i całej Spe- 
kulacyi umiejętne ocenienie. Okazaliśmy tam już i niezmier
nie wysoką ich wartość i straszliwe ich niedostatki. Niema 
w nich Boga, niema tamtego świata. Niepotrzebujemy więc 
już na miejscu tem zapuszczać się w krytykę Fenomenologii 
Ducha, ażeby wyjśdź z statecznego jej stanowiska i prowadzić 
dalej rzecz.

Krytyka Fenomenologii Ducha już dana. Właśnie w sku
tek niej zrodziła się nieznana Heglowi, trzymającemu się idei 
czystej, potrzeba pogodzenia dwu wielkich Jednostronności, 
dwu Ostateczności, dwu Przeciwstawów, tj. Materyi i Ducha, 
świata zmysłowego i świata umysłowego, Empiryi i Spekula- 
cyi. A potrzeba pogodzenia tego sprawiła, iż ukazała się na 
umiejętnej widowni Humanistyka, po niej zaś Morfozyka ze 
swoją Matematyką, Logiką i Estetyką, a wreszcie Etyka. Już 
Estetyka kładnie się na osobistym Bogu i na świecie tamtym, 
lubo ich niedowodzi, lecz tylko przyjmuje, jako coś powsze
chnie znanego, a Etyka czyni w końcu umiejętnie ugrunto
wane osobistego Boga i tamtego świata przypuszczenie. Ażali 
to nie rozległa i nie ważna nieskończenie Fenomenologii Du
cha i ostatecznego jej wypadku Krytyka? I tylko po Krytyce ta
kiej jest się nakoniec usposobionym do Numenologii należycie.

Co Numenalogia? Empirya podaje zmysłowy, a Spekula- 
cya umysłowy świat. Są to dwie połowice tego świata, jedna 
realna, druga idealna. Świat ten rozdarty zostaje w dwa prze- 
ciwy, w dwa bieguny, wiodące bój z sobą. Znosi bój ten i go
dzi obiedwie strony świat tamten, mający tak dla materyi jak 
dla ducha, jeden i tenże sam pierwiastek, t. j. przejście Istoty 
w Jaw. Numenologia przeto jest umiejętnością, tknącą się Boga 
i tamtego świata, lub numenonów, a stara się okazać byt ich 
rzeczywisty i nasze do ich poznania usposobienie.



Świat tam ten wyświęca się istotą świata tego, jego pod- 
sta tą  i rdzeniem, początkiem i końcem, lub tem, co nosi miano 
Absolutu. Numenologia, to tedy nauka o Absolucie. Poznać 
trzeba koniecznie Absolut nieco bliżej, nim zdolnym się będzie 
do Filozofiii. Stąd Numenologia, jako wstęp do rzeczy, jako 
jej ugruntowanie.

Ale czytelnik przerazi się może, posłyszawszy, iż zastawić 
się ma tutaj dlań stół Absolutem. O, niestrawna to p o traw a! 
Szelling pisał szeroko o Absolucie, a chociaż strudził, znużył 
i znudził straszliwie, nie wyszedł wcale za obręb świata tego 
i niedał ani wyobrażenia należytego o rzeczy. Heglowska zaś 
Fenomenologia tak  niedostępna, tak jeżowo kolczasta, tak  nie
zrozumiała! Cóż dopiero będzie z Numenologią, k tóra wyczy
nia się ostatnim Fenomenologii rozdziałem!

Uspokój się miły bracie! Im bliżej jest się Boga i P ra
wdy, tern jaśniejszy widnokrąg, tem łatwiejsza i prostsza droga, 
tern piękniejsza i ciekawsza rzecz! Niemiec lubi oderwania 
i zawiłość, lecz Polak pisze inaczej. W Numenologii nie- 
tylko nieutracisz głowy i niezawrócisz mózgu, lecz zabawisz 
się przyjemnie. To ci obiecujemy.

Dalsza treść Numenologii i podział jej daje się oznaczyć 
łatwo. Dość tylko pomyśleć nieco. — Żądając rzecz, o którę 
idzie, wyczerpać i należycie wyłożyć, potrzeba naprzód i p rze -  
dewszystkiem  wkroczyć w świat tamten  i wziąć go w posiadłość 
jakoś pewniej, niż stało się to w Humanistyce, Estetyce i E ty
ce ; —  powtóre wystawić go w walce z  tym światem , której on, 
z natury rzeczy, po wszystkie czasy doznawał, doznaje i do
znawać będzie, a w końcu zrównoważyć bojujące strony; po
trzecie, przezwyciężyć tę walkę całkowicie i pogodzić ten świat 
z tamtym światem. Gdy się to stanie, otworzą się nam same 
przez się do przybytku Filozofii podwoje.

Trzy tedy są numenologiczne stopnie, które przejśdź potrze
ba. Że pokaże się nietylko te trzy stopnie, ale i grunt ich, tak 
w jaźni naszej, jako i za jaźnią, grunt, na którym się opierają,



rzecz jasna. A grunt ten znawcom pism naszych od dawna
wiadomy. Potrzeba go tylko w pamięci odświeżyć.

Dla wszech bytu względem nas zewnętrznego, lub przed
miotowego, zajaźniowego, są w istocie naszej zwierciadła tran
scendentalne, z których każde sprawuje byt w nas wewnętrzny, 
jaźniowy, będący odpowiedniego sobie bytu zewnętrznego ogni
skiem, przeświadczeniem i wyrazem. Trzy są światy w świę
cie Bożym: jeden cielesny, drugi duchowy, trzeci niebiański. 
Dwa pierwsze są z tego, a trzeci jest z tamtego świata. Dla 
każdego z nich jest w nas transcendentalne oko, które widzi 
przedmiot swój bezpośrednio, a daje nam bytu jego najpewniej
szą Pewność. Pewność ta  jest tak wielka, że nawet wątpienie 
staje się rzeczą niemożebną.

I tak  dla bytu zmysłowego jest w nas zmysł, pospołu 
z wyobraźnią, zamieniającą wrażenia w wyobrażenia, z pamię
cią, podającą nam dawniejsze wrażenia i wyobrażenia, tudzież 
z rozumem, porównywującym wrażenia i wyobrażenia stare 
z wrażeniami i wyobrażeniami świeżemi, budującym z nich poję
cia, a będącym królem i ostatnią potęgą zmysłów, lub zmysłem 
wewnętrznym. Od mowy Lacordaira aż dotąd brało się Rozum 
w pierwszem, rozległem i ogólnem znaczeniu, t. j. jako intel- 
ligencyą, jako ogólną wszech duchowych władz nazwę. Odtąd 
Rozum mieć będzie znów drugie, ciaśniejsze i szczególne zna
czenie, jako zmysłów transcendentalne ognisko i Empiryi twórca 
Zaś dla bytu umysłowego ma się trzy władze: urn, lub imagi- 
nacya, fantazya, wyższa i twórcza wyobraźnia, zdobywająca 
ideały; rozsądek, krytykujący te ideały i oczyszczający je od 
m rzonek; tudzież umysł, wszech umysłowości najwyższy pan, 
ofiarujący nam idee, lub rozwiązane w nieskończoność i z wię
zienia granic wyzwolone ideały. Dwie te jaźniowe posady 
w nas dla dwu światów tutecznych, lub dla dwu połowic świata 
tego, t. j. Realności i Idealności, były właśnie Fenomenologii 
Ducha osnową. Ona je przedstawiła i na tern poprzestała.

Ale tak  z Chowanny, jak  z Myślini wiadomo od dawna,
iż, obok dwu powyższych światów tutecznych, kładnie się



świat trzeci, tameczny, lub transcendentalny, będący dwu świa
tów tycli istotą, piastą, osią i różnojednią, — tudzież, iż zwier
ciadłami trzeciego świata i ogniskami jego są w nas uwaga, 
rozwaga i mysŁ Otóż trzy, wspomnione już, numenologiczne 
stopnie są dzielnicami uwagi, rozwagi i mysłu. Jak mianują 
się te dzielnice? Mistyka, Racyonalizm najwyższej potęgi, zwany 
Ingenialnaścią, i Filozofia.

Po takowem rzeczy zagajeniu przystępuje się do bliższego 
jój rozwoju.

CXLI.

Uwaga i Mistyka.
P ierw sze numenologiczne stanow isko.

Czy człowiek ma oko cudowne, widzieć mogące Boga i tam
ten świat? Czy posiada w jaźni swej zwierciadło, w którem 
przegląda się tameczna, lub transcendentalna rzeczy Istota? 
Tak je s t! Inaczej nic a nic niemógłby wiedzieć o Bogu, o tam
tym świecie, o rzeczy Istocie. Albowiem to jedynie wiemy i za 
byt rzeczywiście uznajemy, co widzimy bezpośrednio, czyli to 
cielesnem, lub niecielesnem okiem; a ku czemu zapalił Bóg 
w jaźni naszej niebiańską swą światłość, czyli widzenie. Nie- 
tylko jedno oko, ale dwa oczy ma jazn ludzka dla tamtego 
świata. Pozna się tutaj li pierwsze i pospolite, ważne bardzo, 
lecz jeszcze niedostateczne, jeszcze niefilozoficzne. Do drugiego 
oka ztąd daleko. I dla tego tu mowie się o niem niebędzie.

Oko dla tamtego świata pierwsze i pospolite, acz ludzie 
dotąd imienia jego nieznali i widzieli w niem, już z powodu 
tego, jakąś cudowność, zowie się nam Uwagą. Stajesz zdu
miony, boś oczekiwał czegoś innego. A tu odpowiedź tak 
prosta! Powtarzamy jeszcze raz, uwaga jest oko pierwsze i po
spolite w tamten świat. To nie cud w nas, lecz przyrodzona 
i wszystkim nam dana władza, Jednakże za pomocą władzy
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tej widzi się cuda i dziwy, które są w tym świecie, a które ona 
uważa. W ładza ta ma znaczenie wielkie, bo ona rodzi Mistykę.

Na czern stoją powyższe twierdzenia? Na samemże po
jęciu uwagi. Ona, nie władza, odnosząca się do ciał i materyi, 
jak  zmysł, ani władza, przynależna do duszy i ducha, jak  
umysł. W  niej zmysł i um. pierwszy z cielesnego, drugi z du
chowego w nas świata, różnojednią się z sobą i stanowią świat 
trzeci; w niej transcendentalna obu podstata i bezwzględna 
Jedność. To władza wewnętrznego w nas Adama i nieśmier
telnego człowieka z niebios; władza tamecznej jaźni naszej, 
a stąd władza poglądu w tameczność. Ona to samo zupełnie, 
co K ant nazywa, „transcendentale Apperception^, a Szelling 
„das Anschauen des Absoluten“; co dla Francuzów intuicya, 
a dla Kościoła widzenie cudowne, jakie posiadają Święci Pańscy. 
Ona oko w nas tameczne, tam ten świat widzieć mogące; oko 
transcendentalne najpierwszej w prawdzie, najniższej, niezu
pełnie czystej potęgi, lecz nieskończenie ważne i do poznania 
istoty rzeczy usposobiające. Ona, zaiste, jeszcze nie wielkie 
okno, ale już małe okienko jaźni ludzkiej w tam ten świat.

Jeszcze bardziej zdumiony i ciekawy zagadujesz, jakie 
wszystkich tych tak  niespodziewanych twierdzeń dowody? 
Uwaga może być to empiryczna, to metafizyczna, jako jaźń na 
zewnątrz jest ciałem, a na wewnątrz duszą; lecz sama 
w sobie, równie jak  jaźń, jest transcendentalna i należy do 
tamtego świata w nas. Czemu? Ona, to wolna wola, wolność, 
k tóra, równie jak  Prawda, Piękność, Cnota, Świętość, wszech 
boskość, lub każdy Numenon, jest 2 niebios. I  tak  zwracam 
uwagę na świat materyalny, a baczę na ukazujące się zmysłowi 
memu rzeczy. Uwaga transcendentalna, stanowiąca podstatę 
i dno zmysłu, staje się tutaj empiryczną. I poznaję zewnę- 
trzność tego świata. Lecz dzieje się to tylko wtedy, gdy jaźń 
moja tego pragnie, tj. gdy chcę. Gdy zaś niechcę, choć oczy 
me patrzą, niczego niewidzę; choć uszy me otwarte, niczego 
niesłyszę. Bez uwagi zmysł jest muszlą bez żywotnego jądra 
swego; bez niej oko ślepe i ucho głuche. Ona, to wola, jaźń
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moja sama. Cóż stąd? Oto na dnie, nie już zmysłów, lecz 
zgoła samejże uwagi empirycznej jest uwaga transcendentalna, 
lub Kantowska Appercepcya, jako ostateczny jej grunt. — 
Zwracam znowu uwagę na świat duchowy, a baczę na śliczną 
poezyą, na myśli i idee, które czytam, lub słyszę. Uwaga 
transcendentalna, stanowiąca podstatę i dno drugiego czynnika 
swego umil, a z nim wkraczająca w umysł, 011 oczyszczony 
od mrzonek urn, staje się ninie spekulacyjną i metafizyczna. 
I poznaję Idealność, lub Myślenie na dnie świata tego. Ale 
i to dzieje się tylko wtedy, gdy jaźń moja tego żąda, lub gdy 
chcę. Gdy zaś niechcę i jestem nieuważny, czytać lub słuchać, 
a myśleć o czem innem będę i niepojmę niczego, niewiem nawet,
0 czem była rzecz. Stąd główna to dla nauczyciela, umieć 
budzić i utrzymywać w ciągiem napięciu uwagę uczniów, a dla 
pisarza, uwagę czytelników. Bez uwagi urn i umysł jest bez
duszny i bezwładny, a uwaga tu również wola i jaźń  moja. 
Także na spodzie uwagi metafizycznej jest tedy uwaga tran
scendentalna, lub Kantowska Appercepcya, jako ostateczny jej 
grunt.

Tak usposobiona w istocie swej, tj. transcendentalna, ta
meczna, jaźniowa uwaga, wyższa jest od zmysłu i umu, oraz 
od potęg tychże wyższych, rozumu i umysłu, wyższa od Fizyki
1 Metafizyki w nas, a zwracać się może i zwraca się najradniej 
ku rzeczom transcendentalnym, tamecznym, jaźniowym. Gdy 
zwróci się ku rzeczom tym uważa pewne rozbłyski tamtego 
świata w tym świecie, a widzi, czego ani zmysł i um, ani 
rozum i umysł widzieć irepodoła. Widzi cuda i dziwy, albo
wiem wszystko to cud i dziw, czego rozum i umysł niepoj- 
mują. I oto Uwaga, jako oko w tamten świat! Ale i tamten 
świat widzieć mogę jedynie wtedy, gdym nań uważny, tj. gdy 
tego chce. Gdy zaś niechcę, a nazwawszy z góry i a priori 
tamten świat zabobonem, niezwracam nigdy nań uwagi, to 
nigdy i niczego zeń niezauważę, a więc i niedostrzegę. Kto nic 
a nic nigdy z tamtego świata niewidział, ten albo człowiek cał
kowicie zmysłowy, jak dzieje się to pospolicie, albo też człowiek



umysłowy, niemiecki Filozof, a w jednym i w drugim razie li 
toświatowiec. On niepragnie ani na chwilkę wyjrzeć za ten świat,
który ukochał. Uwaga, to i tutaj koniecznie wolność mojego Ja.

Uwaga, zwrócona ku empirycznemu i metafizycznemu, lub 
w ogóle ku temu światu, czyni, względem siebie samej, ze
wnętrzne spostrzeżenia, które, podług możności lub wysokości 
swojej, dają, jeniuszowi jaźni naszej świadectwo. Ale uwaga, 
zwrócona na rzeczy tamtego świata, lub stająca się w nas 
okiem transcendentalnem dla transcendentalności nas dotykającej, 
a czyniącej to niepostrzeżenie dla wielu z nas, daje nam we
wnętrzne zauważenia, lub tak zwane przeżycia. Co są prze
życia? Nic innego, tylko spostrzeżenia uwagi transcenden
talnej, odnosząca się do pewnych cudów, dziwów, lub tame
cznych rzeczy, których rozum i umysł niepojmują, a które się 
przecież przeżyło. Wstydzimy się nieraz takich przeżyć i od
syłamy je, idąc za głosem Ogółu, który terroryzować zwykł 
ludzi słabych, do zabobonu; — ale przeżyło się je przecież 
i ma się o nich w jaźni niepokojącą duszę wiadomość.

Przeżycia, na transcendentalnej uwadze oparte, wyższe są 
od pojęć rozumowych i od idei umysłowych, od mądrości fran
cuskich rozumowców i niemieckich umysłowców, wyższe zgoła 
wtedy, gdy ich niepojmuje się wcale. Pismo święte niedaje 
nam ani Empiryi, ani Spekulacyi, ale transcendentalne świata 
tamtego widzenie, oparte na samych wielkich przeżyciach rodu 
ludzkiego. Dopókiś tego, o czem ono ci prawi, nieprzeżył sam, 
to, rób, co chcesz, niezrozumiesz rzeczy, nazwiesz ją nawet po 
młodzieńczemu głupstwem. Ale po latach dwudziestu, trzy
dziestu, — po mnogich przeżyciach własnych, która bliżej ku 
Bogu i tamtemu światu, ku wiekuistej a utajonej Prawdzie 
nastroiły jaźń twoję, weź znowu Pismo święte do rąk, a oba- 
czysz w niem same światłości z niebios, jasne, jaśniejsze od 
słońca, i dziwić się będziesz, żeś dawniej ich niewidział. Ja 
tego doświadczyłem na sobie, jak to przeżyłem. I dla tego, 
dzięki Bogu, pogodzić się mogłem z Chrześciaństwem. Trzeba
być np. na okręcie, roztrzaskiwanym o skały burzą, lub

1’anteon. Tom DI. — W. OQ



lub przepłakać w okropnej niedoli noc niejednę, jak każdy 
z nas biednych Polaków, krajowców i tułaczów, ażeby widzieć 
Boga w swej bliży i odetchnąć piersią religijną, czystą, pełną; 
ażeby zrozumieć, co tamten świat i jego wszechmoc, co mój 
opiekuńczy jeniusz, dobry i zły, co Anioł i Szatan!

Otwarło się właśnie już wrota do Mistyki, I porwała 
nas ona natychmiast wszystkich, całkowicie. Co M istyka? 
Niepotrzebuje się już tutaj dawać na to odpowiedzi, bo właśnie 
wskazało się jej źródła: transcendentalna uwagę, jako oko 
w tamten świat, i transcendentalne przeżycia, jako bezpośrednie 
bytu jego dowody, bo wyprowadziło zię na widocz w naszem 
Ja  tkwiący i dla tego pewny, nieobalony, wiekuisty jej Pier
wiastek. Teraz wolno nam iśdź dalej, bez względu na krzyki 
toświatowych rozumów i umysłów.

*  *
*

Daje się ninie Aforyzmy niektóre, rozjaśniające rzecz 
i wprowadzające ją  do duszy Czytelnika

Kto pracuje mocno piórem, doświadcza i zauważa często, 
iż myśl go demonicznie porywa, owłada, wolnej woli pozbawia. 
I to dzieje się nieraz w bardzo wysokim stopniu. On ma np. 
gości u siebie, ale, położywszy z powodu ich pracę duchową 
na bok, jest jeszcze roztargniony i odpowiada im niestosownie. 
Jedni z nich biorą go za zarozumiałego, niechcącego ani mówić 
do rzeczy z ludźmi zwyczajnemi, drudzy za głupca. On to 
spowodował, a wszelakoż niewinien nic temu. Żądając uwolnić 
się od myśli, k tóra nareszcie palić i dręczyć go w mózgu po
czyna, idzie do teatru, lub na bal. Lecz daremnie! Piecząca 
go myśl idzie i tam z nim i ustąpić zeń niechce. A on nic 
niewidzi, nic niesłyszy, i siedzi, jak  sęp łowczy, narkotem 
upojony. Całej nocy niespał, a wstawszy z rana, nieubrany 
idzie do pulpitu i pisze bez odetchnięcia do południa z okładem. 
Niejadł śniadania, sta ł przez godzin sześć w koszuli tylko 
i nic o tem niewie. Prowadzą go gwałtem prawie do objadu.
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Połyka rączo wszystko, byle być mógł wnet gotów. A ktoś 
zapytał: czy smakowały Ci pierogi; on niewie i tego, że je 
jac .  ̂ Lcibmca napada idea, gdy opuszczał łoże. Począł już 
się ubierać, lecz nagle słupieje i siedzi, z jedną bosą, a z drugą 
nogą w skarpetce az do wieczora, przez cały długi dzień Go
spodyni kilkakrotnie go trzęsła, budziła; on tego nieczuł, lecz 
myślał a myslal To, zaprawdę, już Opętanie. Myśl pewna, 
zwłaszcza nowa i wielka, staje się w nas Demonem. Wjeżdża 
w nas i niedaje .nam pokoju, aż dopiero wtedy, gdyśmy roz
jaśnili ją  sobie i owładli całkowicie. Panuje nad nami po 
tyransku i tak długo, aż pozyskamy nad nią panowanie. I oto 
z l  ani została mewolnicą. Opętanie to, acz często nieznośne, 
jest w końcu błogie i słodkie.

To samo dzieje sig w powiatach sztuk pigkuych i uczynku.
"Tsycha jak wiór za każdym razem, gdy pracuje, a do

piero wraca do dawniejszej tuszy, gdy widzi wreszcie Ideał,

, ° rJ g“ l lT  Zm0ra’ na Płótnie- Jenerał Bonaparte, 
planem do boju niepokojony, „iejadł, niepił i niespał tak długo
az bitwę stoczył i wygrał. W takowych usposobieniach duszy 
czuje człowiek, że nie on sam, lecz demon zamiaru jego weń 
wcielony, istoty jego wszystkiej pan. -  Jeszcze straszliwsza 
Demon,cznosc występuje, gdy ogarnęła kogo chęć zła. Zło
czyńca duma nad dokonaniem zbrodni i niema pokoju. Demon 
pokazuje mu ciągle rzecz w różanych barwach, a oślepia go 
całkowicie na okropne następstwa. I pgdzi go do zguby Ale 
zaledwie spełniło sig Złe, -  demon ustgpuje. A człowiek 
nieszczęśliwy rospacza, ze w dziwnem obłąkaniu głowy stał sie 
ducha złego narzędziem. I sam wydaje się w ręce sprawie- 
f lwosci. Ani czyn wielki, ani dzieło naukowe ważne ani 
wyniosły utwór poetyczny, malarski, muzykalny, ani zbrodnia 
mewyjawi się bez mistycznych jaźni opętań, bez Demonicznośch 

Zapytujesz: „Co właściwie Demoniczność? Wszystko to 
co nie twoje wolne Ja, a przecież rządzi tobą, choć tylko twoje 
Ja rządzie tobą powinno. I tak, idea jaka, która cię opano
wała, to me twoje Ja. Ona należy do Ducha ogólnego Ludz-
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kości; jest za tobą; jest nieosobista i siebie samej nieświa
doma ; jest zupełnie ci obca. Lecz wjechawszy w ciebie, robi 
cię swem przedświadczeniem, a tak cię porywa, żeś niewolnik 
i helota jej zupełny. Jako ta idea, tak wszelaka myśl, chęć, 
żądza, religijna, lub polityczna mara, bujnego umu, lub czczego 
strachu chimera, może Cię owładnąć. Ty utracasz panowanie 
nad sobą i ona ci panuje. Ona przyczyna twego opętania, 
a gdy dostaniesz się z powodu tego do Czubków, twego obłą
kania. Ona ci panuje, a moc jej większa od mocy twojego 
Ja. I czyli to nie Demon, który jest nieosobisty, a pozyskał 
w tobie osobistość i gniecie ci duszę, jako półk czartów ? Otóż 
działanie demona tego w tobie jest to, co zowie się Demoni- 
czność. — Teraz przystępuje się do dalszego osnowy tej rozwoju.

Co Rostargnienie, które trapiło Czackiego i wywołało 
krocie śmiesznych o nim powiastek, a które chorobą jest 
wszystkich głową pracujących? To Opętanie od jakiegoś de
mona. Co wielkość wszech rodzaju? Córka takiego opętania. 
Jeżeli nieoddasz się czemu całkowicie i z zupełnem zahacze
niem, zaprzaniem, wyrzeczeniem się samego siebie; jeżeli 
niechcesz być idei brańcem: to niedokażesz niczego, lylko 
Agatodemon w nas wcielony pędzi nas na stós i krzyż. Każdy 
bohater jest półszalony. I usposobienie takie robi nas Boga 
ramieniem. — Ale są i Kakodemony, które pędzą w nas na 
przeznaczone dla pospolitych złoczyńców krwawe rusztowanie,
lub na szubienicę.

Nic wielkiego niepomyślisz i nienapiszesz bez natchnienia. 
A natchnienie niejest w twojej mocy. Przychodzi i uchodzi, 
jako wiatr z niebios; działa na ciebie, jako Duch święty na 
Apostołów. Gdy cię napadło i porwało, oko twe staje się 
większe, a czoło jaśnieje jeniuszu blaskiem. Głowa Ci się 
otwiera. Widzisz rzeczy i stosunki, których we zwyczajnym 
stanie nigdy byś nieobaczył. A piszesz ze wdziękiem i ogniem. 
Gdy zaś ukończyłeś pracę i przeglądasz ją w zimnej chwili; 
powątpiewasz o tern sam, żeby ona być miała utworem twoim. 
Co tedy natchnienie? To Duch niebiański, duch tobie obcy,



który Cię na żagwie swe bierze; — to Opętanie, Demoni- 
czność. I rozumiesz słowa Pisma: „Wyście, nie swoi, lecz 
Boży. Bóg myśli, mówi i działa przez was.“

Potrzeba nieraz pewnych, gwałtownie wstrząsających we
wnętrznego człowieka w nas przeżyć, ażeby otworzyła się nam 
głowa ku prawdom, zwłaszcza, gdy mieliśmy przestarzałe prze
ciwko nim uprzedzenia i nienawiści. Pisarz tej książki został 
za młodu oczarowany mądrością Szellingów, Okenów i He
glów. Wskutek czego, a wreszcie, ceniąc bardziej rozum wiel
kich swych mistrzów od opierającego się mu nieśmiało i nie
pewnie rozumu własnego, stał się panteuszem. Dopiero, gdy 
umarła mu starsza córka i zanurzyła go w morzu boleści, 
przejrzał nagle, jak gdyby mu Aniół światłości rękę na czoło 
położył. I pojął, że tylko Osobistość może być Absolutem. 
I uznał Boga chrześciańskiego. I wstydził się przed sobą, iż 
rzeczy tak jawnej przody nierozumiał. Co znaczy tak nagłe 
otworzenie się w nas oka jaźniowego ? Transcendentalna uwaga 
dostrzega pewnej wiekuistej Prawdy. I mistyczna światłość 
w nas, będąca Prawdy tej znaniem, rozelśniewa rączo. I robi 
się w nas biały dzień.

Co jeniusz nasz? Nie ten jenialny, co za pomocą Loiki 
i związku rzeczy dobiera się do pomysłów nowych. To tylko kom
binacyjny talent. On niedaje właściwie nic nowego, tylko nowe 
starych myśli ukartowanie. Nowość prawdziwa niema prze
słanek, a rodzi się, jak Minerwa z mózgu Jowisza. Jeniuszem 
jest ten, co popada często w szczęśliwe natchnienia i widzi 
rzeczy nigdy dawniej nieznane, jak np. Kopernik System wszech
światów; — ten, w którym otworzyło się niebiańskie oko, 
w którego wstąpił Duch święty. On wcielenie Światłości Bożej, 
która chce wypowiedzieć się przez usta jego ku szczęściu 
Ludzkości i sprowadzeniu jaśniejących czasów. Bez Demoni- 
czności, bez błogiego Opętania niebiańskiego, bez Białoksię- 
stwa, które staje przeciw Czarnoksięstwu, jako biegun jego 
odwrotny, niezrozumie się transcendentalnie, lub w gruncie 
samym jeniuszu, ani też nadziemskiej jego potęgi.



Gdy walczymy z sobą wewnętrznie, a rozstrzygnąć mamy 
stanowczo i raz na zawsze przyszły nasz zawód; gdy poka
zują się przed okiem jaźni drogi krzyżowe i niewierny, którą 
z nich się puścić: wtedy odzywa się jakiś głos tajemniczy, czy 
to z nas, czyli też z za nas, jakby z dalekich niebios: „Idź 
tędy!" I jesteśmy mu posłuszni, choćby się i ojciec za to na 
nas gniewał. Każdy z wielkich mężów w młodości swej głos 
taki posłyszał duszą. I był to, zaprawdę, głos Boży! — Nie
kiedy głos taki wstrzymuje nas śród błędnej drogi i zawraca 
w przeciwną stronę. Nie sam Apostoł, lecz mnóstwo ludzi 
posłyszało z góry takie, lub podobne słowa: „Pawle, Pawle, 
czemu mnie prześladujesz ?“ O, jest w jaźni ludzkiej Mistyka; 
jest w niej coś cudownego, tamecznego i wyższego nad olej 
Rozumowców, lub umysłowców!

A, co dzieje się z tobą, gdy sen cię ukołysał i wprowa
dził w jasnowidzące krainy m arzenia! Twoje Ja  pozostaje oso
biste, a rozpływa się przecież, jak  panteistyczny Bóg, w nie
skończoność. Jesteś w Filadelfii, w Algierze, Pekinie, w Paryżu, 
w Petersburgu i Rzymie, nawet na słońcu i na księżycu, a wszy
stko w jednejże chwilce. I nieznasz ograniczenia co do prze
strzeni. Obcujesz także z Sokratesem i Cezarem, z ludźmi 
Przeszłości, a nawet z ludźmi Przyszłości dalekiej. I wyższy 
jesteś nad Czasy. Gdy śpisz i marzysz, jesteś wszechobecny 
i osobisty zarazem , jako Bóg, a czujesz się wszechświata pa
nem. Sen wprowadza cię co noc w dzielnice tego i tamtego 
świata, a jako sam jest cudem, tak  daje ci widzieć cuda. I czy 
podobna jeszcze wątpić o Mistyce w tobie i za tobą? Tyś na- 
menon i widzisz numenona, jeżeli nie na jawie, gdyś ku temu 
nieusposobion, to przynajmniej we śnie. Numenonami temi 
są rzeczy tamtego świata.

■*
*  ■*

Teraz wody z innego Mistyki jeziora.
W szelaki z ludzi ma pewne tajemnice, o których milczy, 

lękając się, ażeby go niewyśmiano; pewne przeżycia, odnoszące
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się do tamtego świata. Wszelaki widział, lub słyszał coś dzi
wnego i niepojętego. Opowie on ci cały wypadek szczerze, 
gdy się przekona, iż niebierzesz rzeczy takich za zabobon, ale 
przedmiot badania. Pen miał sny, które się sprawdziły. Ów 
wstawał z łóżka, a śpiąc ciągle i głęboko, odbywał przechadzkę, 
jak  kot, po dachach, lub pisał wiersze, dokończał trudnej ro
boty, która go przez cały dzień tra p iła ; przebudziwszy się zaś 
zrana i widząc własnej ręki dzieło, niepojmował, jak  i kiedy 
to stać się mogło. Oczywista, iż Demon pewien działał przez 
niego, ale on tego niewie wcale. Inny znowu pracował w rę- 
kodzielni i był na jawie, a przecież zajmowały mu duszę wciąż 
senne marzenia. Inny miał do czynienia z przeszkodą i ze 
strachami. Inny obaczył Ojca, lub Brata, gdy tenże, będąc 
daleko, um arł nagle, a przyszedł już jako nieboszczyk, by 
wziąć pożegnanie. Inny własnego ujrzał sobowtóra, t. j. sie
bie samego w drugiej osobie. Inny otrzymał wzrok dziwny, 
a chociaż zamknięty był w więzieniu, widział wszystko, co 
robi żona w domu i co dzieje się w gumnach, na polach, 
w lasach. Inny miał jasnowidzenie w przyszłość. Inny w mo
cnej chorobie mówił po łacinie, choć nigdy się języka tego 
nieuczył. Inny był na okręcie, a kochanka, którę zostawił 
na lądzie, przychodziła doń codzień o pewnej godzinie, rozma
wiała z nim i krzepiła go moralnie.

Tajemnicze te karty  ludzkiego żywota zostały w malu
czkiej tylko cząsteczce spisane, a złożyły się w rozległe księgi. 
Czyni się tutaj z ksiąg tych niektóre wypisy.

Sokrates widywał, jak  wiadomo, swego opiekuńczego je- 
niusza, k tóry go przestrzegał przed grożącem mu niebezpie
czeństwem. W rozmowach Platona wspomnienia są o tej oso
bliwości. Sokrates pewien jest tego, co wydarzyło się mu 
tylekroć, i wierzy w duchy opiekuńcze, a Plato, Ksenofont, 
Alcybiades i inni mężowie sławni zdumiewają się, lecz, widząc 
tak  przeważny rozum mistrza, nieprzeczą.

Brutus wybiera się na wojnę, nocuje w obozie i rozmyśla 
o zwycięztwie. Niemogąc spać jednej nocy, ugląda, że wcho-
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dzi do namiotu jego jakieś straszydło. Widzi je dobrze, acz 
było ciemno. Widzi, jak zbliża się ono zwolna do łoża jego 
i wpatruje się weń przeraźliwie. „Ktoś ty, zawołał, i czego 
cbcesz odemnie?'4 Odrzeka zjawisko: „Brutusie, jam jeniusz 
twój zły, nieszczęścia twego pragnący. Obaczysz mnie znowu 
na polach Farsalii.“ Straszydło odeszło. Brutus, sądząc, że 
żartownik jaki robi sobie zeń wzorki, wstaje, pyta się warty, 
stojącej przed namiotem jego: „Kto tu wszedł i ztąd wyszedł, 
właśnie w tej chwili ?“ Nikogo niewidziała. Opowiada wyda
rzenie Kassyuszowi, który zabobonność jego wyśmiewa. Nie
długo zaś spotkał nieprzyjaciela rzeczywiście pod Farsalią. 
Ujrzał znów ono straszydło, stracił bitwę i zginął.

Lordowi Londonderry ukazuje się po nocach, nawet gdy 
niespał u siebie, dziecko płomienne. I za każdym razem spo
tyka go wtedy jakieś nieszczęście. Jednego razu był w wiel
kiej rozpaczy. Zaś dziecko płomienne pokazuje mu się zno
wu wróżąc nieszczęścia dalsze. Przerażony porwał za szpadę
i skończył jako samobójca.

Doktor Andral, francuzki lekarz, widział przez cały dzień 
trup jakiegoś dziecka, który stał mu ciągle przed oczami, 
pracować niedał i uprzykrzył się straszliwie. W ieczoi cm wy
szedł na przechadzkę. Wróciwszy do domu dowiaduje się, 
że przed półgodziną wołano go do gospody, w której stanęła 
jakaś rodzina obca. Lekarz bieży do Chorego natychmiast. 
Wchodzi do pokoju. Ojciec i matka wykrzykują: „Ach, spó
źniłeś się Panie! Dziecko nasze umarło przed chwilką. An
dral staje przerażony, bo widzi trup dziecka tego samego, 
który prześladował go przez cały dzień. Poszukuje trupa. 
Dziecko umarło i koniec. Jednakże party jakąś tiwogą 
i niewiedząc sam co czyni, przykazuje odziać ciepło nie
boszczyka i zapowiada, że przyjdzie jutro. Nazajutrz do
strzegł ślady życia w dziecku i dał rozporządzenia stosowne. 
Po dziewięciu dniach dziecko przebudziło się z letargu. An
dral wyznaje, że gdyby nie widmo, które mu przody doku
czało, dziecko to byłoby pogrzebane.



Jean Paul Richter, wielki pisarz niemiecki, powracając 
jednego razu do domu i będąc jeszcze na ulicy, spostrzega wy
glądającą z okna jego na pierwszem piętrze prześliczną główkę 
jakiejś panienki, sobie nieznanej. Zdziwiło go to tern bardziej, 
że odchodząc, zamknął pokój i miał klucz w kieszeni. Wbiega 
rączo na pierwsze piętro. Drzwi zamknięte. Otwiera je. W  po
koju niema nikogo. To samo zjawisko powtarza mu się kil
kakrotnie. Niedługo zachorował niebezpiecznie. Przyjeżdżają 
Krewni odlegli, mało znani, zatrwożeni złą wieścią. I pielę
gnuje go w chorobie właśnie panienka, której główkę dawniej 
naprzód widywał. Rzeczesz: „To przeczucie, przewidzenie, 
przywidzenie? Zgoda! Ale, co ono samo, mój Rozumowcze; co 
jego moc, odsłaniająca rzeczy przyszłe i czemu się sprawdziło? 
Tłumaczenie twoje nierozjaśnia wcale tajemnicy. O, jest w czło
wieku naszym wewnętrznym oko jakieś cudowne, które się 
niekiedy otwiera!

Tenże sam pisarz niemiecki, będąc przy pracy, k tóra go 
demonicznie opanowała, słyszał niekiedy pukanie do drzwi po
koju. Zawołał: „Herein !“ Weszło kilka osób nieznanych. On 
porzuca pióro, gniewając się w duszy, iż mu w tej, tak  dlań wa
żnej, bo natchnionej chwili przeszkodzono. „Ach, co zrobi się 
teraz z myślami mcmi ? Pierzchną przed czczą gadaniną ? ulecą, 
jak  jaskółki i może niewrócą w ięcej!“ Proszę siadać, zawołał. 
Goście siedli. On także siadł. Pociera oczy i zapytuje: „Kogo 
mam szczęście mieć przed sobą?u N ikt nieodpowiada. Osoby 
znikły, jak  widzenie senne. Niema nikogo. Gniewa się na 
siebie samego za takie przywidzenia: „Oto piękna! Sam sobie 
przeszkodziłem, sam rozwiałem me natchnienie!“ Za kilka mi
nut atoli puka znowu ktoś do drzwi. I wchodzą osoby, które 
w przywidzeniu obaczył naprzód, a które nieokazują się już 
marą. I Jean Paul m ówi: „Przez pół godziny wyglądam, jak  
gdybym był pijany wodą Lety, gdy mi ktoś śród mocnej pracy 
zatumani, jak  przeszkoda. ' Otóż, czy przywidzenia takie nie są 
dziełem mego Anioła stróża, który, widząc nadchodzących gości,



przeszkadza mi, bym przyszedł do siebie i niewystawiał się na 
śmieszność u ludzi obcych, a stanu mego niepojmujących ?“

W Kleisch, miasteczku niemieckiem, służąca, za spra
wunkiem do wsi bliskiej wysłana, wraca do domu. Zastępuje 
jej drogę jakiś malutki, szaro ubrany człowieczek i każe iśdź 
za sobą. Ona, pełna obawy, ucieka ku domowi. On goni za 
nią. a ciągle krzyczy: „Idź za m ną!“ Gdy wpadła do drzwi 
domu, szary człowieczek zawołał: „Niechciałaś mnie słuchać. 
Za to oślepniesz i oniemiejesz, a jeść niebędziesz przez cztery 
dni.“ —  I sprawdziło się to, co do joty.

Russo wraca z pewną wysoką panią powozem ze wsi do 
Paryża. Na jednem miejscu stają konie, a lubo bicz był czyn
ny, ani kroku iśdź dalej niechcą. Po pewnym czasie woźnica 
wykrzykuje: „Ach Państwo, czy niewidzicie Rycerza, odzia
nego żelazem, który zastąpił nam drogę i wywija mieczem 
przed oczyma k o n i!Ł; I począł się modlić. Filozof Genewski 
i kochanka jego w śmiech! Lecz konie cofały się w tył. W tem 
woźnica woła: „Bogu dzięki, Rycerz cofa się w las!“ I na
tychmiast konie ruszyły, a uciekały z miejsca tego, że trudno 
było je powstrzymać. Żartowano w salonach Paryskich z tego 
przywidzenia trzech ludzi i dwu koni. —  Przychodzi tu  na 
pamięć oślica Balaamowa, która, obaczywszy zastępującego jej 
drogę Anioła, iśdź naprzód niechciała, a biczowana za to prze
mówiła.

Revue Britanique to opowiada: Jeden kupiec w Edynburgu 
nabywa dom stary. Lecz kołacą w nim strachy, a trapią wszy
stkich, szczególniej zaś służbę. Kupiec postanowdł wreszcie 
opuścić złowrogi dom. Wtem, podczas nocy bezsennej ugląda 
postać dziecka, które mu powiada, że przed 80 laty było w po
koju tym zamordowane i pod podłogą ukryte. Nazajutrz na- 
leziono pod podłogą istotnie kościotrup dziecka. Pogrzebano 
go na cmentarzu i strachy ucichły. W ołasz: „Szczęśliwy, kto 
temu wierzy!“ Słuchajże więc dalej. Będzie coś trudniejszego 
do zaprzeczenia.

W Kalabryi, w miasteczku Palma staje na nocleg pułk



Bonapartego w starych od dawna opuszczonych murach kla
sztornych. Mieszkańcy miasta przestrzegają, iż tam co noc 
harcują duchy. Żołnierze szydzą. Tymczasem po północy 
pułk cały, złożony z wychowańców Rewolucyi, co zaparli się 
Boga i nielękali się niczego, uciekł ze strachu i koczował na 
ulicy. A lekarz pułkowy Parent opisuje obszernie osobliwe to, 
jak  je nazywa, natury zjawisko.

Są ludzie, co umieją nabyć pewnej mocy nad tamtym świa
tem. I tak, malarz Montius wywołuje postaci osób history
cznych, np. Sokratesa, Cezara, Abeilarda, które miał malować. 
I stają przed nim, a on oznacza ołówkiem główne zarysy 
ich twarzy Gdy obraz był gotów, znawcy historyi, sądząc, 
to z medalów, to z kronik, oceniali, że tak a nie inaczej wy
glądać musiała osoba. Profesorowie i Fizycy, co niepojmując 
dziwów takich, śmieli w żywe oczy żartować z malarza, na 
skinienie jego kręcą konwulsyjnie i dziwnie głowami, a pó
źniej w zegarku jego widzą nieboszczyków, których za życia 
doskonale znali. To przypomina słowiańskiego Sowiźrała, 
w którego zwierciedle przemądry szyderca się przeglądając, 
obaczał sowę.

Jak  w domy opuszczone od dawnych mieszkańców, tak 
w ludzi, z których ustąpił Bóg, wjeżdżają złe duchy. A wtedy 
ukazuje się Opętanie biblijnego znaczenia, i ma się dziwne zja
wiska. I tak np. jedna Murzynka w Tunis była opętana. Le
czył ją  Anglik. Żądał, by duch, mieszkający w niej, powie
dział mu, co w tej chwili robi Królowa Angielska W iktorya; 
jako jest ubrana, w którym znajduje się pokoju, z kim roz
mawia? W szystko to widział duch, a odpowiedzi jego zgodziły 
się prawdą, za pomocą listowych porozumień poznaną. O wy
darzeniu tern doniosły wszystkie europejskie Dzienniki.

Nad duchami w Opętanych można mieć władzę. F ran
cuzki missyonarz Lacour w Kochinchinie opisuje obszernie, 
jak  owładnął ducha złego w pewnym opętanym krajowcu.
Rozkazał mu wreszcie, chcąc czynić doświadczenia, by uniósł 
Chorego w górę i sprawił, ażeby tenże chodził po stropie ko-
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ścielnym, jak mucha. I stało się tak, a trwało aż przez pół
godziny, tj. tak długo, dopóki missyonarz tego chiał. Go 
jeszcze osobliwsza, że chory trzymali był głową na dół, a krew 
go niezabiła, tudzież, że lubo on nieznał żadnego z europej
skich jeżyków, zły duch w nim rozumiał łacinę i przyjmo
wał w niej rozkazy. — Tu przypominają się Opętane mniszki 
iv Lugdunie, które, na rozkaz exortującego je Biskupa, cho
dziły do góry nogami po kościelnym stropie, święta Bronisława, 
która, śród gorącej modlitwy, niesiona była od Aniołów powie
trzem z kościelnego choru przed wielki ołtarz w oczach wszy
stkich ludzi, co byli na nabożeństwie.

Jeszcze coś w podobnymże rodzaju. Ojciec Bouchet, mis
syonarz, opowiada, że w Tybecie, gdy zabierał się do chrztu 
pewnego nawróconego Fohisty, tenże z pod rąk jego porwań 
był od złego ducha i zaniesion powietrzem dość daleko do
jednej ze świątnic Lamy.

Rzeczesz: „Księża, zwłaszcza missyonarze, byli i są ka
płanami zabobonu. Na opowiadania ich spuścić się niemożna, 
bo rozum ich ślepowiarstwem zaćmiony. “ Słuchaj więc, od
powiadam, świadectw lekarzy, co nawet w duszę ludzką nie- 
wierzą, a są Materyalistami! W cieplicach Piemontu, lekarz 
Schmidt, Protestant, leczył Opętaną. Chora włóczyła się po 
dachach, jako Lunatyczka, a kilkakrotnie na rozkaz jego, gdy 
schwytał ją na takiej przechadzce i kazał jej natychmiast wra
cać na ziemię, odbywała do niej podróż powietrzną. Skoczyła 
w dół, ale bez przyspieszonego pędu siły ciężkości, lekko i bez 
niebezpieczeństwa, jakby od duchów i mocy ich była dzier
żona. Po mnogich lekach, w których nie było żadnych ko
ścielnych exorcyzmow, duchy, zniewolone wreszcie do opuszcze
nia Chorej, różnemi głosami i chóralnie wykrzykły: „Nous te 
quittons; adieu, adieu pour toujours!“ I Pani ozdrowiała cał
kowicie. Nietylko lekarz Schmidt, ale Dr. Markart i baron 
Strombeck, jako świadkowie ciągle obecni, ręczą, że wszystkie 
te dziwy zaszły istotnie. — Nie dość! W Waleryuszu Maxymie, 
starorzymskim pisarzu, który przecież niebył katolickim mis-
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syonarzem, czyta się różne doniesienia o cudach i dziwach, 
k tóre uczynili pogańscy Bogowie. Między innemi jest tam 
mowa o sławnym czarowniku, zwanym Simon Magus, który 
śród Forum  w Rzymie, w obecności wielu tysięcy widzów, ka
zał napisać i oddać sobie kilka listów do Aten, a rzuciwszy 
kłębek w górę, piął się po nici, jak  pająk, coraz wyżej, aż 
znikł nareszcie w powietrzu. Po dwu godzinach zstępował 
znowu z obłoków i przyniósł z Aten odpowiedzi na listy. 
I uznano wszędy rękę przyjaciela w liście. —  W  Paryżu także, 
niedawno temu, był jakiś czarownik na Batignolles, który, 
stojąc w oknie, wstrzymywał wzrokiem powozy tak, że konie 
stawały nagle i nieczuły bicza. Tenże przeniósł kilkakrotnie, 
w skutek elektryczności magicznej i silnej woli, jazdą powie
trzną człowieka za rogatki miasta.

Ale są inne także dziwy Opętania. Jolianna Mordu, do
znając okropnych rozdęć, z powodu mnóstwa niespokojnych, 
a goszczących w niej duchów złych, każe uderzać się w brzuch, 
deptać po nim itp. Gdy to niepomagało, zawieszono na linie 
u belki żelazną kulę ogromną, a gdy Chora stanęła przy ścia
nie, rozhuśtano kulę i bito ją  nią ciągle w brzuch. Po stu 
uderzeniach tej kuli zrobiła się dziura na wylot w murze. 
Chora tymczasem, nietylko, że niebyła rozbita, lecz dozna
wała ułżenia, a znosiła stopiędziesiąt uderzeń. —  Clary zaś, 
jak  święta Tekla, wytrzymuje próbę ognia. Drwa się pod no
gami spaliły, a osoba i suknia niebyła tknięta. —  W Kroni
kach francuzkich czyta się wiele o tak  zwanych Kamizardach, 
których ciała nie rani ani miecz, ani kula. W skutek spo
strzeżeń mnogich tego rodzaju, zaprowadzono za średniowie
cznych czasów Sądy Boże, a kuszono się w starożytności, jako 
np. m atka Tetyda dla chłopięcia Achillesa, o takie namaszcze
nie ciała, ażeby ranione być niemogło.

Takich przytoczeń dałoby się uczynić tysiące, miliony. 
Każdy czytelnik pomnożyć je może bez trudu. Urywam za
tem dalszą o nich rzecz, a powracam do ogólnych sprawozdań.

*
*  *
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Mówiło się już o cudach snu zwyczajnego. Tak zwany Sen 
magnetyczny ma jeszcze więcej osobliwości. Osoba, która weń 
popadła, widzi końcami palców, lub żołądkiem, a czyta położone 
na brzuchu i zapieczętowane listy. Zawsze w niej gości jakiś 
duch obcy, który w chwilach snu jej, opowiada, na co właściwie 
choruje osoba i jako ma się ją  leczyć; ogłasza dzień, godzinę 
i minutę następnego popadu, odsłania przyszłość, lub tajemnice,
0 których Chory niewiedział i wiedzieć niemógł. Kto na rzeczy 
te ciekawy, niech czyta lekarskie dzieło : „ Jasnowidząca z Pre- 
worstu.u Jest i u nas dość takich, co dziwy te widzieli.

Od najdawniejszych czasów działy się cuda i czary. Bo
gowie greccy i rzymscy byli w nie obfitsi od naszych Świętych. 
Za nowszych czasów książę Hohenlohe i Gassner leczyli Cho
rych dotknięciem i cudownie, jak  Chrystus, a Swedenborg wsła
wił się wywoływaniem nieboszczyków. Święty Stanisław, Bi
skup Krakowski, wskrzesił na chwilę Piotrowina. Za dni 
naszych, tak  racyonalnych, patrzyliśmy sami na harce sto
lików i prorokujące z nich duchy. Kto chciał, widzieć mógł 
w Paryżu piekielne dziwy, sprawiane od Amerykanina Rume- 
go. — Ma słuszność wielki Szekspir, który wykrzykuje: „Są 
cuda i dziwy, tak na niebie, jako na ziemi, o których m ędr
com naszym ani się śniło.“

Z Przeżyć osobliwych, o tamtym świecie dających świa
dectwo, urabiały się książkowe ich opisy. A z opisów tych 
tworzono teorye, które zamieniały się w umiejętność udzielną, 
zwaną oddawna Mistyką. Jest w niej odróżnienie Mistyczności 
świętej od Mistyczności piekielnej, Magii białej od Magii czarnej, 
a ponieważ rzeczami tego rodzaju trudnili się zwykle księża, 
Białoksięstwa od Czarnoksięstwa, tj. cudów sprawionych za po
mocą Boga i Agatedemonów, od dziwów dokonanych przez Sza
tana i Kakedemonów. Święci Pańscy i Pustelnicy byli Mistyka
mi, a np. Żowoty ich, ogłoszone od naszego Skargi, są cudów
1 dziwów samych różnorodnym zbiorem. Słynie w Azy i do
tąd odwieczna indyjska Gimnosofis t yka, która jest Mistyką. 
A Gnostyka egipska, Filozofia Aleksandryjska, Kabała i Tal-
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mud u Żydów, to bogate i piękne Mistyki spichlerze. Za śre
dnich wieków szewc Behm rozsławił się Filozofią mistyczną. 
Za naszych czasów Goerres wydał wiele tomów mądrości mi
st) cznej, a Dr. I\erner pisał Magikon, w którym ogłasza różne 
dziwy, a wy błyski z tamtego świata robi przedmiotem doświad
czenia. Tu mistyka przyjmuje zgoła charakter Empiryi. A oka
zuje charakter ten we wszystkich pismach lekarskich, czynią
cych o dziwach Mesmeryzmu i Obłąkania. Niezbywa jej także 
na charakteize Spekulacyi, o czern przeświadczyć się można 
w Psychologiach, wykładających znaczenie snu i jasnowidze
nia. Tu Empiryczność i Spekulacyjność zarazem, Mistyce w ła
ściwa, zdradza ukrywającą się na dnie jej Filozofią i czyni 
ją  Propedeutyką filozoficzną. Są Mistyki samodzielne i umie
jętnie przystrojone, a bardzo ciekawe, jak  np. „Pneumatologie 
des. esprits et de leurs manifestations fluidiques, par le Mis 
Eudes de M.“ „Moeurs et pratiques des demons, ou des 
esprits visiteurs par le chevalier Gongenot des Mousseaux.“ 
Ale ma się je i w innym rodzaju. Ludzie, którym brak sa
modzielności ducha, i którzy, właśnie z powodu tego lgną do 
Powagi, a nurtują w brodach Hisloryi, urobili Mistykę, opie- 
la ją  się na przekazach i podaniach z najgłębszej starożytności, 
przechowujących się między mędrcami wschodu i rabinami! 
Byli oni w Egipcie, Syryi i Palestynie. Prawią o nabyciu tam 
kamienia mądrości i klucza do niebios, lub matecznika Prawdy. 
Twierdzą, że bez historycznych tych gratów nikt niepozna ta 
jemnic Bożej i ludzkiej istoty; że filozofowie dzisiejsi są same 
nieuki ciemne. Długo bym nieskończył, gdybym chciał wyli
czać wszystkie barwy Mistyki starej i nowej. Dość tedy, że 
Mistyka ma już własne, ogromne biblioteki; że istnieje od 
wieków i zawsze ma wojska całe zwolenników. Bytu jej też 
nikt już bez rozumowego obłąkania zaprzeczyć niemoże. Mi
styka stoi tak  pewnie i silnie, tak  nieobalenie, jak  Empirya 
i Spekulacya, M atematyka i Loika, jak  każda umiejętność.

Ślepowiercze Rzesze dzierżą się religijnej Mistyki i nie- 
wątpią wcale o istnieniu niebios, piekieł, tamtego świata.



Tamten świat uznan przeto zostaje od milionów i miryad 
ludzi wszech czasów. Ale ma się dość ludzi, uprawiających 
umiejętność, a o bycie duchów dobrych i złych, o cudach 
i dziwach tak silnie przekonanych, jak o bycie rzeczy wido
mych. L’abbe de Ravignan, mówiąc o demonach, wykrzykuje: 
„Leur chef d’oeuvre c’est de s’etre fait nier par ce sieclef 
A Bajle, lubo sam Skeptyk, gniewając się na tych, co w ro
zumowe przesądy i umiejętne baśnie wierząc ślepo, odrzucają 
w rzeczach Mistyki najwiarogodniejsze świadectwa, tak woła: 
„Ac vous occupez pas de ces denegateurs obstines. Ils sont in- 
dignes nieme d’une reponsef

Francuska Akademia przypisuje wszystkie te dziwy tak 
zwanej hallucynacyi. Jej wyrok o Mistykach jest taki: „Et 
pourquoi sont-ils hallucines? Parce qu’ils croient a la realite 
de perceptions, ou de revelations, qui ne sont qujmaginaires“ 
Czego francuskiego się tylko tkniesz; wyjrzy zeń natychmiast 
rozumowiec. A Spekulacya niemiecka tak rzecz tę osądza: „Es 
sind psychologische, oder subjective Erscheinungen, die Nie- 
mand leugnet, die man aber fehlerhaft ftir objective Dinge halt 
und ausgibt.“ Co znów niemieckiego, w tem zaraz umysł owiec. 
Ale, i cóż zyskuje się na takich rzeczy wykładach? Duchy, 
cuda i dziwy, którym odmawia się rzeczywistego bytu za nami, 
przeniosione zostają w nas, w duszę naszę, jakby w tańcujący 
i prorokujący stolik! Czyli to ich pokonanie, zniweczenie? 
Bynajmiej! Skoro są, to w końcu mniejsza o to, czy za nami, 
lub w nas! Jest to, zaprawdę, nie rozjaśnienie, ale zacie
mnienie rzeczy. I Amerykanie Stanów Zjednoczonych mają 
słuszność, nazywając Illuminarzów takich „les amasseurs des 
n u a g e s Takowi, do słowiańskiej Wili podobni zbieracze chmur, 
potrafili ze świtu zrobić noc, nie zaś dzień.

Że Mistyka tkwi we wszelakiej Jaźni człowieczej i wy
dobywa się z niej na gwałt przy sposobności; że świat tamten 
rozbłyskuje nam niekiedy wskutek przeżyć strasznych, lub 
osobliwych; że uwaga nasza zauważa czasem cuda i dziwy, 
tego zaprzeczyć trudno. Tamten świat i Mistyka zostają więc
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wreszcie umiejętnie pozyskane i silnie utwierdzone. Stoją, nie
wzruszenie, jako factum datum et aliquid existens. Jaźń ludzka 
wie o nich bezpośrednio i ztącl z największą pewnością. Byt 
ich nieomylny, a gruntem bytu tego transcendentalność w istocie 
naszej. Oto ostateczny tu poszukiwania wypadek!

*
*  *

Wskutek pozyskanego właśnie z poszukiwania naszego 
wypadku ostatecznego, takie suną się do myśli naszej uwagi:

Od wieków mówi Mistyka o wewnętrznem w nas oku, 
które otwiera się niekiedy, a widzi cuda, dziwy, duchy, wy- 
błyski tamtego świata. Ale nieofiarowała dotąd nam umie
jętnego o oku tern pojęcia. To zawsze coś cudownego, Jednym 
danego, Drugim odmówionego, a, w najszczęśliwszych razach, 
wyjawiającego się tylko czasem, i, biorąc rzecz ściśle, nieza
wisłego od woli naszej. Kabała tak o oku tem prawi: „Jest 
światło wewnętrzne, lub światło z niebios, we wzroku ludzkim 
utajone, które, ilekroć w nim rozelśnieje, sprawuje to, iż widzieć 
się dają rzeczy tamtego świata. Światło to jest promykiem Świa
tłości Bożej, w duszę naszę wlanej, świecącej wiecznie, a ro
dzącej i piastującej w przyrodzeniu światłość słoneczną. Wzrok 
nasz i słońce, widzenie nasze i blask zewnętrzny, to jeden 
i tenże sam światłości Bożej wyjaw. Ale, jak słońce, tak 
i wzrok nasz ukazuje się li grabem, tęczo w em Światłości tej 
odbiciem i zależnym od niej wypływem, lub ciągłą z niej 
Emanacyą. Jeżeli już widzenie tego świata skutkiem jest Świa
tłości Bożej we wzroku naszym, to tem bardziej widzenie tam
tego świata, które zawiera w sobie już światłość tę w niebie
skiej czystości. Nie każdy światłości, wypływającej wprost 
z Boga, jest zdolny, bo nie każdy ma duszę czystą. Ztąd świa
tłości tej tajemiczość.u Dobrze! Lecz skądże wiesz o tem świetle 
tajcmniczem w oku naszem? Filozofia nasza przyszła tu na 
pomoc starej Mistyce, okazując cudowne jej oko i światło, jako

Panteon. Tom III. — TF. q a
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już zna się, w transcendentalnej Uwadze, zbitej w jedno z Kan- 
towską transcendentalną Appercepcyą. Ona rozjaśniła tu oko 
to umiejętnie, lecz dopiero tymczasowo i przez połowę. Później, 
gdy będzie się już bardzo daleko od Mistyki, rozjaśni je cał
kowicie i nazwie inaczej. Bądź co bądź, to już Uwaga jest 
władzą ludzką, którą ma każdy, a która zawisła od woli naszej. 
Ten tylko więc tamtego świata i cudów jego niewidzi, kto 
niechce. Zaprawdę, to uderza i korzy! Ale, również Uwaga, 
jako mistyczne oko, wymyka się jeszcze z pod woli naszej. 
Niejeden chciałby np. zapoznać się z szatanem, wywołuje go 
i baczy pilnie, a przecież na próżno. Prawda, że człowiek ten, 
nierozumiejąc Szatana, wymaga rzeczy Szatanowi niemożebnej. 
Uwaga jest także wielu niejasna. A Kant sam transcenden
talną Appercepcyą uznaje za niewiadomą ilość, za algebraiczne X. 
Wszystko to sprawuje, że Mistyka niejest jeszcze Filozofią, 
lecz tylko wielką do świątnicy jej przedsienią, i że Filozofia 
sama jej Uwagę, jej oko cudowne dokładniej i lepiej oznaczyć 
musi, co też obaczy się na miejscu swojem.

Jak oko cudowne w nas, tak i właściwy przedmiot Mi
styki nienajduje w Mistyce samej bliższego i umiejętnego ozna
czenia. Mistyka widzi tamten świat, widzi cuda i dziwy, niebo
szczyków i duchów, Aniołów i czartów, lecz niewie, co właściwie 
tamten świat i wszystkie jego wyjawy, a nieumie przełożyć 
znaczenia jego umiejętnie. Szuka go i najduje, lecz tylko em
pirycznie i za pomocą doświadczenia, lub przez przeżycia. 
Żadna też Mistyka, równie jak żaden Jasnowidzący we śnie 
magnetycznym i żaden duch stołowy, niewyłoży nam, co jest 
Bóg, co są cuda i dziwy, które się opisuje. Zawsze to coś 
tutaj, jak w Empiryi np. Magnetyzm, elektryczność, galwanizm, 
światło, nieznanego, coś tajemniczego, niepojętego, niewypowie
dzianego, ciemnego. Daje się wnioskować, zaiste, na piersiach 
Mistyki coś o Istocie Boga i tamtego świata. Wszystkie cuda 
i dziwy, które nam są tutaj podawane, pochodzą od Aniołów, 
lub czartów; od Demonów, a mają na dnie swem Osobistosć. 
Bóg tedy, tamten świat, istota rzeczy, Absolut, to Osobistość.
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Wielka, rzetelna Praw da! Ale Mistyka nierostaeza nam bliżej 
tej Prawdy i niedajc wcale umiejętnego jej pojęcia. Ona zna 
tylko transcendentalne i przypadkowe jej spostrzeżenia. Ale, 
gdyby zamienić się miała w umiejętność wyższą, ściślejszą; 
przestałaby być Mistyką. To nie słoneczny dzień, lecz tylko 
gwieździsta noc, — nie umiejętność, widząca przedmiot swój 
jasno, lecz coś nakształt widzenia sennego, coś nakształt 
niezrozumiałej i niewysłowionością swoją czarującej gędźby. 
Straszliwe niedostatki i wady ma Mistyka. A przecież wyższa 
jest od pysznej Teologii, leologia bowiem wymaga ślepej wiary. 
Mistyka zaś żąda widzieć własnem okiem wewwętrznem. Pierwsza 
osadza tamten świat gdzieś za gwiazdami i zamienia go przez 
to w bajkę; druga zaś uglądająe duchy, cuda i dziwy na ziemi, 
sadzi już tamten świat na łonie tego świata i ocala go przez 
to od zaguby. M e dość! Mistyka jest niepodległa, a najduje 
się w pieisi każdego człowieka, gdy tymczasem Teologia niema 
samodzielności umiejętnej, nie żyje w nas, jako dzieło i tchnienie 
Boże, lecz opiera się na nauce historycznego niebios wysłańca, 
na obcem nam i względem nas zewnętrznem, li przypadkowem 
Objawieniu, na księgach świętych, które Omar jaki mógłby 
wyniszczyć i spalić raz na zawsze, które więc przepaść mogąc, 
nie są wiekuiste, jak przeświadczenie ludzkie samo. Co był 
wysłaniec niebios, tak Hermes Trismegistos, jak Budda, Fo, 
Zoroaster, Mahomet i każdy inny ? On był zawsze Mistykiem. 
Wszystkie wiary są Mistyką, a Teologia tylko Mistyki tej 
wykładem kapłańskim. Mistyka, jako mądrość wysłańca niebios 
uznanego i uświęconego, jest tedy bez miary świętsza i prze- 
dniejsza od mądrości kapłańskiej, będącej tylko jej odgłosem 
i obroną, jej Cyceronem i Drogomanem. Ona Teologii mate
cznik i niebiański ponik. Mistycy, by też i chrześciańscy, tak 
się mają do Teologów, jako np. w protestanckim świecie Pietyści 
do Ortodoxyjnych, lub w Polityce Obywatele wolni do Kró
lewskich sług. Widzi się tu jasno Mistyki Filozoficzność, w obec 
której Teologia ukazuje się jako prosta Empirya swego rodzaju, 
jako Pozytywizm. Pomimo tej tak wielkiej między Mistyką

24*
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a Teologią różnicy, przedmiot jednej i drugiej jest tenże sam. 
A przedmiotem tym Bóg i tamten świat.

Że Mistyka prawi o cudownem oku, widzącem tamten świat 
bezpośrednio i nieomylnie, a wywodzi nam w cudach zawsze 
Osobistość; że bierze tu wreszcie Uwagę, jako cudowne to oko, 
w posiadłość swoję; że trzyma się niepodległe i stoi na wła
snych nogach; że pierś ludzka jej Pismo święte: są to rzeczy 
nadzwyczaj ważne, których wysoką cenę pojmuje hilozofia. 
Jeżeli Mistyka nieumie ugruntować treści swej filozoficznie; 
to naturalna. Ona niejest jeszcze Filozofią, lecz dopiero 
pierwszym do niej przygotowawczym wstępem. fi ilozofia, 
lubo zamyka w sobie koniecznie Mistyczności wiele, niejest 
i niemoże być zmroczną Mistyką. Jednakże tylko przez Mistykę 
idzie się do Filozofii istnej, od Empiryi, Spekulacyi, wszech-
tuteczności wyróżnionej.

Niech sobie będzie Mistyka, czem tylko chcesz, choćby 
też i ducha zabobonnego, chorowitego utworem! Przedmiot nu- 
menologiczny zyskuje przecież na miejscu tern niesłychanie 
wiele. Tamten świat występuje tu jako coś danego, a widzieć 
się mogącego, tak zupełnie, jako świai ten, a będąc ti anscen- 
dentaliter existens, ukazuje się świata tego, qui existit aut 
empirice, aut metaphysice, wiekuistą istotą. Zaś ugląda się 
świat tamten okiem wewnętrznem tak bezpośrednio i pewnie, 
jako świat ten okiem zewnętrznem. Bezpośrednia ta pewność 
bytu jego, to bez miary lepszy grunt, niż nieświadome Boga 
i tamtego świata przyjęcie w Humanistyce i w Estetyce, lub 
umiejętnie usprawiedliwione ich przypuszczenie w Etyce. Wyż
szość ta Mistyki zostaje też, lubo zazwyczaj bez wjiaźnej 
wiedzy i woli, dość ogólnie uznana. Poeci, sztukmistrze i ludzie 
moralności wysokiej są pospolicie Mistykami. Cezar, wołający 
na łódce śród nawałności morskiej: „Nie drżyj, Sterniku, bo 
wieziesz ze mną los św iata!“ i Wallenstein, który zachorował, 
gdy go paź swywolny w pustym pokoju uderzył i umiał się 
zrobić niewidomym; to także Mistycy. Większa część królów, 
dyplomatów i polityków hołduje Mistyce. Czemu? Bo B.ząd
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ich tym światem poddawać się musi tak często rządowi jego 
Bożemu! Wola ich niespełniona przekonywa ich o tajemniczej 
woli wyższej. A jeżeli po nad Mistyką rospościera się jeszcze 
dość gruba Opona, którą dopiero Filozofia rozedrze; przypada 
to do smaku i usposobień duszy tych ludzi.

Niegodzi się bynajmniej lekceważyć Mistyki, która jest 
klucznicą do niebios. Jeżeli ona nieumie jeszcze, ani cudo
wnego oka swego, ani rzeczy swej ugruntować umiejętnie, to 
przecież kładnie się od wieków, jako nauka, o tamtym śmiecie 
wyłącznie czyniąca. Z tej strony wyższa ona od Humanistyki, 
Estetyki i Etyki, gdzie mówi się o tamtym świecie, nie głównie, 
lecz tylko przypadkowo i wskutek potrzeby oparcia się na 
nim ostatecznego, — a stoi ona w środku między Teologią 
i Filozofią, z których pierwsza jest pod nią, a druga nad nią. 
Ponieważ przedmiot Mistyki wyświęca się, jako coś danego 
i bezpośrednio pewnego; to Mistyka równie jest dobra i równe 
ma prawo do naszego szacunku, jak Empirya, lub Spekulacya. 
Ale Mistyka czując swe korzyści należycie, jak np. w Goerresie, 
nie powinna być pyszna. Jeżeli ogłasza się za Słowo Boże, 
to miejsza o t o ! Ale, jeżeli ogłasza się za umiejętność jedynie 
prawdziwą; to podpada w zatory dzikie, a zostaje jednostronną 
i śmieszną, bardziej jeszcze od Empiryi i Spekulacyi. Wtedy 
zawołać do niej wolno: „Insolens et factua, tace! Omnia, quae 
confiteris et confitearis, est absurdum j

Mając zakończyć tę rozprawę, wynosi się z niej cztery 
główne korzyści: 1) Mistyka, nieopierając się wcale na ślepej, 
w umiejętności nic nieznaczącej wierze, ale odwołując się 
do transcendentalnej Uwagi, do oka cudownego, każdemu da
nego, oraz do przeżyć tajemniczych wszelakiego z ludzi, 
a występując niepodległe i dając tamten świat na łonie świata 
tego, ocala Teologią, która osadziła się na uboczy za na
ukami. odnoszącemi się do tego świata; ocala ją przed Ro
zumem Ludzkości i główną stanowi przeciwko niemu tarcz. 
Bez mistyki w istocie ludzkiej padłaby Teologia od dawna 
w racyonalnej Europie, a przynajmniej pod ciosami Rewolucyi
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francuskiej. Mistyka zawsze jej podaje dłoń w złej toni i na 
nowo światu poleca. — 2) Za pomocą Mistyki Przedmiot te
ologiczny, który stał się od dawna i stoi dziś jeszcze gdzieś 
w zaumiejętnych zaułkach, wyprowadzon tu wreszcie zostaje 
na swobodne niepodległej Umiejętności błonia. I będzie się mogło 
już przystąpić bez obawy zarzutu, iż ima się za uświęcone nie- 
tykałki. Mając zaś go już w mocy swojej, podoła się pogodzić 
nareszcie wiarę z umiejętnością i Chrzescianstwo z Filozofią, 
okazać Jedność ich bezwzględną i tym sposobem dopiąć za
mierzonego w tej dzielnicy Panteonowej celu. — 3) Mistyka 
niezna, zaiste, tamtego świata bliżej i niewie o tern, że on 
tego świata istota. To nie jej rzecz, ale rzecz Filozofii. Ona 
atoli, żyjąc w piersiach Ludzkości całej, daje popularne tam 
temu światu świadectwo i stanowi w tym świecie jego najpo
tężniejszy filar. Bez Mistyki i nam niebyłoby łatwo do tam
tego świata przystąpić. — 4) Mistyka ugruntowała i popularnie 
i umiejętnie, a bardzo szeroko i silnie byt tamtego świata. 
Rozum, przeczący jeszcze tamten świat, jest już jawny nie- 
rozum.

A co, Rodacy mili, czy niezajęła was mocno ustępu 
tego osnowa? Czy niewytężyliście wszystkiej i całej Uwagi 
waszej na każde tu słówko? A czemu? Bo mowa była o du
chach, cudach, odnoszących się do tamtego świata. Rzeczy 
takie są zazwyczaj ciekawe i budzą uwagę. Cóż stąd? Oto, 
że istocie waszej obecny jest tamten świat, który, czując z opo
wiadaniem powyższem swe pokrewieństwo, zwracał się rad 
ku niemu. Nie dość! Z powodu tegóż samego uwaga silnie 
napięta okazuje jawnie swą transcendentalność.

Oto numenologiczny Rozdział pierwszy.
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C X L II .

Rozwaga i Ingenialistyka. Drugie numenologiczne 
stanowisko.

Drugą, władzą transcendentalną, Jaźni ludzkiej daną 
i z istotą jej nierozdzielnie zrosłą, zaczem tamten świat widzieć 
i uznawać zdolną, jest Rozwaga. Ukazuje się ona, jako wtóra 
w nas tameczna, a dla tameczności otwarta potęga, bez miary 
wyższa od Uwagi, onej potęgi pierwszej podobnegóż rodzaju; 
sama atoli drugiem w tamten świat okiem niejest i niedaje 
nam ani bytu nowego, ani Mistyki nowej. Rozwaga, zwana 
po łacinie Reflexio, reflect it men tern, tj. pogląda w ty i, na 
Mistykę i na Kosmopeją całą. Ona, co wypowiada znów polska 
jej nazwa, rozważa tylko, albo rzeczy, myśli i stosunki sobie 
dane, albo też, jak tutaj na Numenologii piersiach, dwa Prze
ciwieństwa. Kładnie też na szali jednej tamten, a na drugiej 
ten świat, jako dwa istnienia przeciwległe, jednako dla niej 
obecne, i rozważa je tak długo, aż się nareszcie zrowyiają. 
Rozważać, to jako we zmysłowym, tak i w umysłowym świecie 
tyle, co ważyć dwie rzeczy, ażeby jedna nieprzeważała drugiej, 
aż się je nakoniec należycie i sumiennie rozważy. Rozwaga 
zaś na miejscu tern, to transcendentalna w nas i, zaprawdę, 
iście Zeusowa, lub Atlasowa, iście archanielska waga, na której 
szalach ważyć się mają po stronie jednej niebo, a po drugiej 
ziemia!

Jeżeli uwaga wyświęciła się Kantowską Appercepcyą tran
scendentalną, to rozwaga jest samą Krytyką rozumu i umysłu 
ludzkiego, lub samymże Jeniuszem filozoficznijm Kanta. Co 
Kantowski duch? Nic innego, tylko jenialna Rozwaga tran
scendentalna, czyniąca poczet o rzeczach rozumu i umysłu, 
teoretycznego, rozważająca dane sobie od jednego i drugiego 
Antynomie, dowodząca obu, że znają tylko fenomena, i ocalić 
usiłująca upuszczone od nich numena. Od początku do końca
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Kantowskich dzieł widzi się tam ten i ten świat na szalach 
transcendentalnej rozwagi. Dzieła te rozjaśniają, wybornie, 
ezem jest rozwaga bazdzo wysokiego stopnia.

Zna się już Mistykę, prawiącą nam, jak  baba przy ką- 
dzieli, o cudach i dziwach tajemniczych. Rozum Fizyk i umysł 
Metafizyk, mając usposobienie, jeden tylko do materyi ogólnej, 
a  drugi tylko do ducha ogólnego, obaj zaś tylko do tego 
świata, potępiają osnowę mistyczną bez ogródki; zowią ją  nie
dorzecznością i brednią; nietroszczą się o nią wcale; niepatrzą 
nawet na nią i wielkie jej tryumfy, a niewidzą jej i widzieć 
niechcą, choć ona panuje na ołtarzach naszych, tudzież w duszy 
wyniosłych nad gmin poetów, sztukmistrzów, wojowników, po- 
lityków i królów, — w duszy ludów wszystkich. Jak  jeden, tak  
drugi, to, zaiste, duch strusi, który, od łowcy na arabskim 
koniu doganiany, kryje główkę pod własne skrzydła i prze
stawszy sam widzieć niebespieczeństwo, mniema, że przepadł 
i łowca i rączy rum ak jego. Wróg tymczasem, którym jest 
tutaj ksiądz, łowi go żywcem i przytroczą do siodła.

Rozsądek, K rytyk dzieł twórczych umu, poczyna sobie 
w obec Mistyki bez miary od rozumu i umysłu rozsądniej. 
On mówi: „Ja rozsądzam tylko dzieła poezyi i sztuk pięknych, 
literatury i nauki, lub utwory ludzkie. Mistyka zaś, tkwiąca 
w piersiach wszystkiego człowieczeństwa, to, nie dzieło Mi
ckiewicza, Kraszewskiego, lub Moniuszki, lecz dzieło Boże. 
Nie moja rzecz porywać się na dzieła takowe. Ja  ich ani 
nieuznaję, ani uznaję, lecz korzę się przed niemi, czyli je poj
muję, lub nie; odgarniam je od siebie całkowicie i kładnę na 
stronę, bo przechodzą me usposobienia i siły.44 Tysiące ma się 
ludzi, którzy tak  myślą. Wszyscy oni są Rozsądni. — Ponieważ 
rozsądek sam umywa tu  ręce i niechce wdawać się w rzecz, 
więc damy mu zupełny pokój.

A co robi Rozwaga? Ona, będąc władzą transcendentalną, 
a mając do oceniania rzeczy mistycznych uzdolnienie i prawo, 
uznaje Boga i tamten świat, ale zarazem uznaje również ten 
świat; pojmuje konieczność i jednego i drugiego; widzi byt ich
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jednako na Prawdzie ugruntowany; dzierży na szalach swoich 
obadwa silnie i daje tym sposobem ostatnią,, ze wszystkich 
najważniejszą i najciekawszą Dwóją. Rzeczą jej na polach 
tych rozważać Antynomie.

Pospolity, na kościelnym pasku chodzący człowiek, mając 
bystrą rozwagę, przyjmuje treść religijną i mistyczną, lecz 
stara się o to, ażeby, przynajmniej w głowie jego, pogodziła 
się jako tako z rozumem. Przyjmuje także treść wszechnaukową, 
lecz stara się o to, ażeby mógł przykroić je do wiary. I dziwne 
on nieraz wyjawia rzeczy widzenia, zasługujące czasem na 
śmiech, a czasem na litość. Biedna głowina jego niepodoła tu 
sobie inaczej poradzić. Wyższy zaś człowiek, albo, pytając się 
o ostateczny grunt rzeczy, przyjmuje w końcu Boga i tamten 
świat, a do kosmopeicznych nauk przyłącza Teologią racyonalną, 
nakształt Wolfa; — albo czyni tylko ten świat umiejętności 
przedmiotem, a odsyła tamten świat, jako od moralności i Po
lityki przypuszczane, lecz dla rozumu i umysłu nieodgadnione 
X, do wiary, nakształt Kanta; — albo też stara się dwie An
tynomie, tamten i ten świat, dzierżyć, nie tylko na łonie umie
jętności, lecz także w Kościele i Państwie, na stopie bezwzglę
dnej Równowagi, jak Hoene Wroński. Wolf, Kant i Wroński 
są Filozofami Rozwagi, a stanowią w dzielnicach jej trzy po
tężne niebios i ziemi słupy.

Jak uwaga, tak i rozwaga może być, stosownie do zmy
słowego, lub umysłowego przedmiotu, który ją zaprząta, to empi
ryczna, to spekulacyjna, lecz sama w sobie jest zawsze transcen
dentalna, a sprawuje, nie ciała, jako zmysł, ani duszy, jak 
umysł, ale samejże nieśmiertelnej i tamecznej jaźni Przynale
żność. Czemu ona transcendentalna? Bo jest uwagą potęgi 
wyższej, a widzi Boga i tamten świat. Rozwaga ukazuje się 
bardzo poważną i surową władzą, która odpiera od siebie 
mrzonki, by też najpiękniejsze i najpoetyczniejsze, a szuka 
umiejętności ścisłej, rzetelnej, istnej. I zdobywa wreszcie taką 
umiejętność, która nosi na sobie nieomylności piętno. Nie-
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omylności ? Przymiot ten Boży, tutaj spomniany, zniewala nas 
jeszcze do następujących rzeczy oznaczeń.

Jak w powiatach ciała zmysł, poclawca rzeczy toświato- 
wych, do wyobraźni, zdejmującej oderwanym sposobem z rzeczy 
tych postać i formę, a kształtującej je w nasze wyobrażenia; — 
tudzież, jak znowu w powiatach duszy ««, twórca ideałów, 
do rozsądku, krytyka i recenzenta swego: — tak się ma zu
pełnie w powiatach jaźni uwaga, widząca tamten świat, do 
rozwagi, przyjmującej go i stawiącej obok tego świata, a roz
ważającej pomiędzy rzeczywistością, oraz potęgą jednego i dru
giego. Uwaga, to zmysł i um w jedni transcendentalnej, dającej 
właśnie cuda i dziwy, które się marzy w duszy, lub we
wnętrznie, a które widzi się we świecie i przed sobą, lub ze
wnętrznie. Rozwaga zaś, to wyobraźnia i rozsądek w transcen
dentalnej jedni, dającej ze strony jednej postać i forme rzeczy, 
zdjętą a posteriori, lub wyobrażalność, z drugiej znowu sąd 
zdrowy i myślenie a priori. Tak tedy w Rozwadze ma się 
uduchowiony pierwiastek zmysłowy i uzmysłowiony pierwiastek 
duchowy. Już w oznaczeniu tem żyje i dysze „oculo ac 
mantę visibilis Mathesis.“

Uwaga, będąc umem i zmysłem w transcendentalnej jedni, 
rodzi w nas jaźniową Intuicyą, wydającą się mistycznem okiem 
w tamten świat; a rozwaga, będąc transcendentalną jednią 
rozsądku, tchnącego sąd zdrowy i czyste myślenie, tudzież 
wyobraźni, kształcącej postaci i formy widome, rodzi umiejętną 
Ewidencyą. Tam jawi się koniecznie transcendentalne widzenie, 
jakie zachodzi w Mistyce; tutaj zaś transcendentalna wido
czność, jaką najduje się np. w Matematyce i w Loice. A wi
doczność ta przynosi właśnie umiejętną nieomylność, uzdolnioną 
do wyrzeczenia o przedmiotach swoich: Tak jest i tak być 
musi. — I któż niedostrzega, jak niepospolitą i wysoką gra 
w nauce i w żywocie ludzkim rolę rozwaga?

Jeszcze rzecz ważna. Uwaga, jako ze strony jednej um, 
tworzący ideały, z drugiej zaś zmysł, podający nam rzeczy, 
urabia transcendentalną Treść. Rozwaga znów, jako rozsądek,



krytykujący utwory limu, nacechowane głównie postacią i formą, 
tudzież jako wyobraźnia, trzymająca się postaci i formy rzeczy, 
urabia transcendentalną Formę. Zaczem uwaga do rozwagi, 
jako treść do tonny na transcendentalności piersiach. Pierwsza 
pracuje około treści tamtego świata, druga około jego formy. 
Stąd tamta rodzi Mistykę, ta zaś Matematykę i Loikę całko
wicie, a Estetykę w najgłówniejszej, Ideału tknącej się części. 
Widzi się tutaj ścisły bardzo związek Rozwagi z Morfozyką.

Nie koniec! Jako uwaga, zwracając się ku cielesnemu 
światu i wstępując całkowicie w pierwszy czynnik swój, t. j. 
w zmysł, obdarza nas Ernpiryą, ze wszystkiemi jej naukami, 
a zwracając się ku duchowemu światu i wstępując całkowicie 
w drugi czynnik swój, w twórczy urn, ten wszech umysłowości 
pierwiastek, staje się matką Spekulacyi:  —  tak rozwaga znowu, 
zwracając się ku cielesnemu światu i wstępując całkowicie 
w pierwszy czynnik swój, w wyobraźnią, rodzicielkę postaci 
i formy, lub figur i algorytmów, przynosi nam Matematykę, 
a zwracając się ku duchowemu światu i wstępując całkowicie 
w drugi czynnik swój, w rozsądek, sądzący o pojęciach, zda
niach i wynikach, sobie podanych od rozumu, umu i umysłu, 
wywołuje do bytu Loikę. Uwaga, zwracając się ku człowie- 
czeńskiemu światu, daje początek Humanistyce, a rozwaga, ku 
temuż światu skierowana, wyłonią z siebie Estetykę. Jako 
nareszcie uwaga, bacząc na transcendentalność, niesie Mistykę, 
tak rozwaga, imając za transcendentalność, daje Ingeniali- 
stykę. — Dziełem i obrazem matematyczno-logicznej i ingenia- 
listycznej rozwagi jest A =  A.

*
*  *

Co Ingenialistyka?
Rozwaga sprawuje i sporządza, w najpełniejszem słowa 

znaczeniu, ingenium  generis humani. Ona Jeniusz  człowieczeński. 
Jeniusz ten, twórca Matematyki, Loiki i Estetyki, zawsze 
wszechmocny, jasno rzeczy widzący i zdrowy, niedaje się nigdy
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otumanić ani od rozumu i umysłu, zbaczającego z gościńca 
Prawdy, a popadającego w Materyalizm, lub Idealizm pantei- 
styczny, ani od Mistyki tonącej łatwo w brodacli urojeń i za
bobonu, lecz uznaje Boga osobistego i tamten świat, zarazem 
zaś ten świat i wszystką jego ważność. On- robi tych, co się 
go trzymają, natchnionemi od siebie jeniuszami. Czyli np. 
Euklides, Kopernik, Newton, których rozwaga zwraca się ku 
zmysłowemu światu, zdejmuje zeń i oznacza ściśle umiejętnie 
jego formy, a urabia Matematykę i siostrę jej Astronomią, nie 
są ziemskie jeniusze? Czy znowu Arystoteles, którego roz
waga ku umysłowemu światu skierowana, zdejmuje zeń i oznacza 
ściśle umiejętnie formy, a tworzy Loikę, nie jeniusz? Czy 
Wroński, którego rozwaga rozważa tak ściśle umiejętnie sto
sunki tamtego do tego świata, nie jeniusz? Forma gra wielką 
rolę na ziemi i w Kościele i w Państwie i w sztukach pię
knych i w towarzystwie. A ona wszędy Rozwagi córka i wy
raża rodu ludzkiego jenialność. Już u pospolitych osób, im 
więcej rozwagi, tern więcej jeniuszu. Gdzie rozwagi braknie 
zupełnie, tam nie jeniusz, ale szaleństwo.

Otóż Filozofia, będąca Rozwagi utworem, a wypowiada
jąca ingenium liumanum, zowie się Ingenialistyką.

Ingenialistyka jest Matematyką, Loiką i Estetyką, któie 
utworzyła. Ona niemi, a one nią. Żyje ona mianowicie w In- 
iynieryi, zwanej także od ingenium, a sporządzającej Matema
tyki, Loiki i Estetyki zastosowanie do potrzeb, lub ozdób 
wielkiego Ludzkości żywota. — Ingenialistyka jest lzologistyką, 
lub Kałkułem równości między na pozór nierównemi rzeczami, 
jako np. trójkątów różnych w Jeometryi i równań w Algebrze, 
pojęć dwu lub więcej w zdaniu, zdań kilku w wyniku, a ści
słego równoważenia przeciwstawów w Polityce i wszędy. Jest 
Izorytmiką, rytmującą sprzeczności. Jest Antagonistyką, wy
prowadzającą na widocz Antynomie. Jest Antytetyką, stawiącą 
Tezę obok Antytezy. Jest wreszcie Noologią, nauką rozumu 
wszechstronnego, rozumu najwyższej potęgi. — Któż nieugląda 
szczytu wszech Rozumowości i najgórniejszego jej Zenitu
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w Ingenialistyce, a przeto i niesłychanego Kontrastu pomiędzy 
nią, i Mistyką ? Mistyka jest jakby Empiryą, a Ingenialistyka 
jakby Spekulacyą transcendentalną, które przygotowywują do 
Filozofii istnej i nareszcie złożyć się. w nią mają.

Wiejący w Ingenialistyce Ingenializm, lub Jeniusz rodu 
ludzkiego jest, jak każdy łatwo to już pojmie, Tntellektualizmem 
i Racyonalizmem najgórniejszego stopnia, najwyższej potęgi. 
Ale właśnie wyniosłość ta Ingenializmu odróżnia go stanowczo 
od obu tych ludzkiego myślenia kształtów. I tak, Intellektua- 
lizm, nazwany od intellectus, jest oddech li empirycznego ro
zumu i mądrość Rozumoweów. On, albo szydzi z Mistyki, 
albo też tłumaczy cuda i dziwy jej, których nierozumie ani 
na włos, gminno-rozumowym sposobem. Jest to duch niski 
i pogardliwy. Racyonalizm znowu, nazwany od ratio, jest utwór 
spekulacyjnego umysłu i mądrość Umysłowców. Również 011, 
albo szydzi z Mistyki, albo też cuda i dziwy jej wykłada po
dług pewnej przyjętej od siebie idei, zazwyczaj psychologicznie, 
tj. ogłaszając je za utwory malignę cierpiącego umu, widziane 
przez namagnetyzowany odeń, a empirycznym jego spółtowa- 
rzyszem będący zmysł w oku. Cuda i dziwy Amfibolia duszy, 
ułuda jawna. Istnieją one w prawdzie, jednakże li subjective, 
nie zaś objective. Jest to duch już wyższy, lecz także po
gardliwy. Tngenializm nakoniec, czubał Intellektualizmu i Ra- 
cyonalizmu górniejszy od wszech rozumu i wszech umysłu, 
a transcendentalny Rozwagi syn i człowieczeński jeniusz, uznaje 
w jednymże stopniu Mistykę, jak Intellektualizm, Racyonalizm 
i samego siebie. On już Intelligencya najprzedniejsza. Illumi- 
nizm, nawet przed trybunałem Filozofii istnej bardzo czcigodny. 
O11 już Filozofia, lecz jeszcze nie sama. Wielka to zasługa 
niezawodnie, stać się Jeniuszu człowieczeńskiego językiem, 
jak dzieje się to w Ingenialistyce. Ale to niedość! Jeniuszu 
Rożego masz stać się wyrazem! I to właśnie zrodzi potrzebę 
Filozofii.

A jaki Ingenialistyki przedmiot? Tamten świat i ten 
świat, które są uznane jednako, a które bojują z sobą długo,
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aż wreszcie zrównoważą, się z sobą należycie i ułożą w mate
matyczne równanie, lub w loiczne dwu czynników zdania obo- 
pólenie: A =A . Uznanie racyonalne tamtego świata i zró
wnoważenie go ze światem tym niepospolita Ingenialistyki 
zasługa. Ale niedość zrównoważyć dwa te światy. Potrzeba 
jeszcze, ażeby one się przenikły na wzajem i zlały w jeden 
świat Boży, w którego sercu Bóg. To też sprawi, że po In- 
genialistyce nastąpi Filozofia.

Znaczenie Ingenialistyki, tudzież jej stosunek do idącej 
przed nią Mistyki i śladującej za nią Filozofii, orzekło się już 
należycie. Teraz spojrzeć wypada w osnowę jej nieco dokła
dniej. Tylko trzy może mieć ona rozdziały. Jeden, zajmujący 
się racyonalnem tamtego i tego świata uznaniem; — drugi, 
okazujący długą na łonie ludzkości dwu światów tych walkę; — 
trzeci nareszcie, doprowadzający dwa światy te do równowagi. 
Ponieważ rozwaga nie tworzy wcale treści nowej, lecz trzyma 
się dwu światów już danych, które ona utwierdzić ma mate
matycznie i loicznie, lub racyonalnie; przeto Ingenialistyka, 
acz wysoką bardzo jest już Filozofią, gubi się koniecznie 
w dziejach, lub w Historyozofti.

Wypada ninie o każdym z trzech Ingienialistyki rozdzia
łów dać jakie takie sprawozdanie.

%
X *

Pierwszy Rozdział Ingenialistyki, jeżeli wda się w dowody 
bytu Boga, dane od mędrców starożytnych, ojców Kościoła, 
Scholastyków i filozofów nowszych, tudzież, jeżeli chce okazać 
racyonalnie prawdziwość choć pewnej cząstki cudów i dziwów 
ofiarowanych od Mistyki, może stać się rozległą i głęboką Fi
lozofią. Daje się on atoli na miejscu tern odprawić krótko. 
Ingenialista, lub Filozof Rozwagi, mąż jeniuszu człowieczeń- 
skiego, tak rozprawia:

„Uznaję Mistykę i świat je j  tamten, albowiem ugruntowane
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są racyonalnie aż na trzech niewzruszonych słupach, tj. empi
rycznie, spekulacyjnie i filozoficznie.

„Gdziekolwiek patrzę w ludzkość, przez wszystkie jćj na
rody i czasy widzę cześć Bogów, lub Boga, wiarę w nieśmier
telność, w nagrodę i karę po za grobem, w niebo i piekło, 
lub w tamten św iat; widzę obrzędy religijne, lub Mistykę. Zkąd 
ten Consensus gentium? W duszy ludzkości całej musi tkwić 
bezpośrednia o rzeczach tych wiedza, która przeto wyjawia 
się tak rozlegle, tak nieprzestannie, tak jawnie. W wyjawię 
tym jest wiele ukorzającego rozum i umysł mój Majestatu. 
Uderzam więc przed nim czołem pokory i przyłączam się do 
jego zwolenników. Oto słup mój empiryczny.

„Lubo spekulacya żartuje sobie z tamtego świata, daje 
nam przecież sama Ideę Boga. Idea w ogóle, to u niej Pra
wda, piastująca realność, a Idea Boga, to jej Absolut, Prawda 
prawd. Już w Idei tej jest zarazem i realność jej złożona, 
a tern samem kryje się i Boga uznanie. Nie dość! Spekula
cya mówi, mniejsza o to, czy prawdziwie, lub nie, o wieczno
ści świata, o nieśmiertelności ludzkiej, o istocie i pierwiastkach 
rzeczy. Widzę w tern, czego ona nie widzi, a ani widzieć 
może, ani widzieć chce, tj. tamten świat. To mój słup spe
kulacyjny.

„Najduję sam w sobie nareszcie Prawdę, Cnotę, Piękność, 
Prawo, Wolność, Świętość, wszech Boskość, lub tamten świat,' 
a na dnie ich Boga samego. Najduje to wszystko także za 
sobą, i w innych ludziach i w przyrodzeniu. Tamten świat tedy, 
czy cuda i dziwy Mistyki są prawdą, lub ułudą, nie jest bajką! 
On istnieje, nietylko subjektive, ale i objective. Otóż i trzeci 
mój słup filozoficzny.

„Uznaję również ten świat, którego cząstką jestem sam 
i na którego piersiach żyję. Uznaję go, jak wszyscy ludzie 
go uznają. On niepotrzebuje dowodów, bo widzę i każdy wi
dzi byt jego bezpośrednio. Kto o nim wątpi, należy już do 
Czubków.



Zaczem, uznaję oba światy, o których rzecz, a uznaje je- 
den i" drugi jednako.Oba są,, 'bo bo je Bóg bo
je widzę i czuję, tak w sobie, jak za sob%.

%
*  *

Drugi Rozdział Ingenialistyki niedaje się odbyć tak rączo. 
Pogląda on na walkę tamtego, racyonalnie już uznanego świata 
z tym światem, wyjawioną w dziejach człowieczeńskich, które 
są długie. Przynależy więc i tutaj spojrzeć ingenialistycznie 
w trzy główne Ery historyczne, w Starożytność, w średnie wieki 
i w nowsze czasy. Ztąd będzie w numenologicznym łańcuszku 
tym kilka osobnych ogniw. I oto natychmiast przystępuje się
do ogniwa pierwszego.

Jeniusz człowieczeński tak odzywa się przez usta Inge- 
nialisty, Filozofa swojego i człowieka rozwagi:

„Starożytność zna i uprawia umiejętnie jedynie ten świat. 
Tuteczność wyłączna dla niej Prawda, a Ziemia wszystek cel. 
Ciało, to byt rzetelny, sam jeden prawdziwy. Duch jest li 
ulotniona, rozrzedzona Cielesność, a imię jego Pneuma, Spiritus, 
jakby wiatru, lub wina tchnienie. Duch, to tyle, co Dech. 
Nus, animus, nie duch, lecz intelligencya ludzka, jedna z przy
należności ludzkiego ciała. Mędrcy są tutaj albo Rozumowce, 
lub Empirycy, jako np. w szkole Jończyków, albo też Cmy
si owce, lub umysły spekulacyjne, jako np. w szkole Eleatów. 
Oni hołdują albo rzeczowemu, albo myślowemu, res et nomen 
zwanemu, Realistów i Nominalistów wywołującemu, lecz ciągle 
skazitelnemu, przestrzenią i czasem zawarowanemu, lub temu 
światu. Pojęcia Wieczności, a tern bardziej Przedwiecznosci 
chrześciańskiego znaczenia, niemają. Świętość znana im zale
dwie z nazwy. Świat tamten nierozbrzasł wcale w ich duszy. 
Wiedzą wprawdzie o podziemnych krajach Plutona i o Elizej
skich polach, lecz one również toświatowość. Dopiero Chry
stus dał pierwsze Ludzkości o tamtym świecie wyobrażenie. 
I była to wielka dla starożytnego człowieczeństwa nowina,



—  385 —

a jest na wieki wielka Zbawiciela naszego zasługa. — Poglą- 
dając na rzeczy ze stanowiska takiego, mędrcy przedchrystu- 
sowi niemogli przyjąć innego dla przyrodzenia i umiejętności 
pierwiastku, krom różnie pojętego i oznaczonego Ogółu rzeczy. 
Czemu ? Bo wszystko, co pojedynczego, powstaje i znika 
a tylko Ogół trwa i wieczny jest. Ztąd Rozumowców pier
wiastkiem, podług Talesa, Woda; podług Anaksymena Powie
trze; podług Heraklita Ogień. A Umysłowców pierwiastkiem, 
podług Ksenofanesa, Jedność we Wszystkości, lub przesławny 
Iientopan; podług Parmenidesa Byt ogólny, w któjym niema 
różnicy pomiędy tutaj i tam, tudzież pomiędzy było, jest i bę
dzie, lub wieczność oderwana, beztreściowa, bezżywotna. I oto 
na czele Przyrodzenia, oraz Mądrości ludzkiej stoi, nie Bóg 
osobisty i jedynie prawdziwy, jak w Chrześciaństwie, lecz tylko 
Bozyrko, czyli tak i siak orzeczony, cieleśnie lub niecieleśnie 
P°j§ty, zawsze nieosobisty i siebie samego nieświadomy, a bę
dący mózgu ludzkiego porodem, smoczy łeb Ogółu, to ,’co zo
wie się dziś jeszcze w Spekulacyi niemieckiej Absolutem. Na
wet Bóg Sokratesowy, jako Rozum, przenikający wszechświat, 
i Bóg Platonowy, jako Idea, rzeczy i ludzi piastująca, jest 
wprawdzie już jedyny, lecz jeszcze nieosobisty. Dopiero Chry
stus dał pierwsze o osobistym Bogu wyobrażenie starożytnemu 
człowieczeństwu. Bóg osobisty, to była druga dla świata 
nowina, a jest druga wielka Założyciela Chrześciaństwa za
sługa. — Barwą starożytnej mądrości było więc Wszechbożeń- 
stmo, lub Panteizm. Jakie tu niebo? Li oku widome, lub to 
na ktorem jaśnieją słońce, księżyc i gwiazdy.

„Mędrcy starożytni trzymali się jedynie tego świata. Ale 
Mistyka żyła i ongi, jak dzisiaj, w piersiach rodu ludzkiego 
a wydobywała się z nich nieprzestannie. Głębsze też bez 
miary od starożytnych mędzców starożytne Kapłaństwo miało 
jakieś ciemne tamtego świata przeczucie, brało go na ślepo pod 
opiekę i podawało ludom, jako przedmiot wiarowy.

„Mistyka, ofiarując cuda i dziwy, odsłania nam zawsze 
utajoną na dnie ich jakąś Osobistość. Ztąd wynika, że Oso-

Panteon. Tom III. — W.
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M o ść , która żyje jeszcze w pojawiających się mekied^  
szczykach i panuje tak jawnie w Agato — oraz w Kakc 
monach, jest z tamtego świata; że ona najtreściwszy 1 je yny 
sprawuje tamtego świata wyraz. Pojęło rzecz tę juz starozy- 
tne Kapłaństwo i przez to właśnie stanęło wyżej od najzaavo- 
łańszych onoczesnej umiejętności wszechbozenskich i toświato- 
wych mistrzów. Pojęło rzecz tę, mówię, lecz meumiało jeszcze 
zrobić z niej należytego użytku. Nieznając samo P««dziwego 
Boga, przyjmowało od mędrców jaltie wsławione, lub
Absolut nieosobisty, to Wodę, to Powietrze, to Ogień, to Je
dność we Wszystkośei, to Byt powszechny, to Rozum ogolny 
i t p., a nadawało mu, jak czynią to dziś jeszcze w obec ży
wiołów, lub pewnych idei Poeci, znaczenie,
Tvm sposobem personifi kowano i ja i
Ogół A Boiyrko nieosobiste mędrców przeobrażało się przez 
to jak naturalnie, nie w Boga samego i prawdziwego, lecz 
w ’upersonifikotvany i antropomorftzotmny Ogoł, w to, co na- 
zwaćby można panteistyczno-monoteistycznym Bogiem, lub 

Bożoctem,który występował tu, jako egipski tam jako
grecki Fanes;indzie, jako rzymski indziej j.
rabramu, Serwane-Akerene, Hue, A M ,  Jessa, a zawsze, jako 
pogański Bóg Bogów, lub Bóg najprzedniejszy, nieznanyg nie
wypowiedziany, tak wielki i tajemniczy, iz na ezał tylko do 
Misteryi, a Jepoświęconym niepozwalał î vymawiac swego im e- 
nia Nawet Mojżeszowy Jehowa pachnie baidzo egipsl 
Jahem. Dopiero Chrystus postawił na miejscu wszystkich 
takich osobistych Bożochów prawdziwego Boga osobistego. 
Bóg prawdziwy a od Bożocha wyróżniony, był trzecią wielką 
dla starożytnego świata nowiną, a jest trzecią wielką Zba 
c l i  m Jego  zasługą. -  Dać światu trzy 
kogo nieprzejęte, lecz bezpośrednio z niebios pieisi swej 
wydobyte, transcendentalne nowiny, czyli to me świadectwo 
Bołocziowieczefisiwu Chrystusowemu? Mądrość Zbawicielowa » ( -  
zała się wyższa od starożytnćj mądrości i filozoficznej i kapłań

skiej! Z radością oddaje się tutaj jćj sprawiedliwość. -  Jako



z filozoficznego Absolutu, stosownie do jego charakteru, wszy
stkie części i poczty systemu; tak z Bożocha, stosownie do 
wewnętrznego jego, a w Misteryach odsłanianego znaczenia, 
występowali podrzędni Bogowie pici męskiej i żeńskiej, będący 
różnorakiemi istoty jego wykładnikami, omówcami, wyrazami.

„Co Bożoch? Najprzedniejsza siła toświatowa, cielesna 
lub duszna, jakaś Wszechmoc ziemska, słowem, pewien Abso
lut w uosobieniu i ubóstwieniu, w teologicznej Apoteozie. A co 
Bogowie pogańscy ? Siły przyrodzenia i ducha toświatowe, pod
rzędne, wielkie lub małe, dobre lub złe, ale tamecznie osobiście 
rozumiane, np. łyskawiczość w postaci Jowisza, ogień jako 
Wulkan, Miłość jak Wenera i Kupido, Mądrość jako Apollo 
\ Minerwa. Jak tedy umiejętne Bożyrko pogańskie w reli
gijnego Bożocha, tak Wszechbożeństwo w Wielobóstwo, lub 
Panteizm w Politeizm przeobrażone zostały. Świat tamten, 
będący osobistością jedyną, wyrażającą bezwarunkową Jedność* 
lub transcendentalne Ja we wszechnicy rzeczy, lub prawdzi
wego Boga, a rozpromieniającą się w osobistości, na obraz 
i podobieństwo swoje stworzonych, nieskończoną niemiarę, 
czyli w zawarowaną Wielość, począł już wkraczać w dzielnice 
wiedzy ludzkiej. Ale niedoprowadził Kapłaństwa do poznania 
Prawdy, albowiem był właściwie tylko tym światem, przebra- 
nym, jak na maszkaradzie, w postać tamtego świata. Greccy 
Bogowie, to fizyczne siły, a półbogowie lub herosy ludzie wyż
szego nieco znaczenia. Jednym i drugim daleko bardzo do 
Boga,  ̂ a nawet do etycznego i chrześciańskiego Doskonałości 
ludzkiej Ideału. Jakże wyniośle stoi pod tym wzeledem od 
Chrystusa oświecony świat!

„Za to, iż mędrcy wypchnęli go za drzwi i wyrzucili przez 
okno, jak niby wierutne głupstwo, a kapłani przylepili go do 
przyrodzonych i człowieczeńskich toświatowych sił, zemścił 
się na Starożytności srodze tamten świat. Przylepiony do Bo
gów, począł działać przez nich i rozłyskiwać korzącemi ro
zum ludzki dziwami, jako np. w wyroczniach Apollina Delfi- 
ckiego, w jaskini Trofoniusza. Siły przyrodzenia i ducha
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wyjawiały, nie jedno udzieloną sobie od Kapłaństwa, ale rze- 
czywistą i transcendentalną, na dnie istoty ich utajoną, a c le 
szczem przejmującą Osobistość, coś nakształt tego, co zachodzi 
w harcujących i odpowiadających na pytania nasze nanmgne- 
tyzowanycli ludzką ręką stolikach. Bogów kamiennych, lub 
drewnianych zrobiono ich ogniskiem i wyobrażeniem. Demony 
wiec ich, co żyją i dyszą w nich transcendentalnie, wstąpiły 
w te posągi, jako w dziedzinę własną. I Bogowie pogańscy 
robić poczęli cuda! Mędrcy widzieli w tem  oszustwo i kuglar- 
stwo Hierofantów, lecz Kapłani zdumieli się bardzo, bo utwór 
ich wziął górę nad nimi, a ten świat, od nich uosobiony i ubó
stwiony, lub utameczniony, okazał się bez woli i przyczynku 
ich rzeczywistym, niepodobnym do pojęcia dla nich tamtym 
światem. ' O, jeżeli w nas, to i za nami jest Mistyka! I m  
Mojżesz, znający się na Białoksięstwie, walczył z dziwami, od 
Bogów egipskich dokonywanemi, a b ę d ą c e m i  Czarnoksięstwem. 
Apostołowie zaś chrześciańscy, mianując pogańskich Bogów czar
tami i łamiąc się w imię Chrystusowe z osobistą ich mocą, 
widzieli w nich same opętania od Demonów. I zaprawdę, du
chy tak wjeżdżały w gaje święte, w pagody i gontyny, mia 
nowicie zaś w posągi Bogów, jak dzisiaj wjeżdżają w domy 
stare i opuszczone, lub w ludzi. — Zaczem, Biało- i czarno- 
ksiestwo, które wiele wiar pogańskich, np. czudzką, celtycką, 
dźwiga w końcu całkowicie, stało się w Starożytności powsze
chnym i jedynem tamtego świata przytułkiem. Od mędrców 
zupełnie odepchnięty, a od kapłanów niepoznany należycie, 
zrobił czarowników i czarownice sługami swemi.

Ścisnąwszy rzecz, taki otrzymuje się ogolny wypadek: 
W Starożytności Mędrcy znają li ten świat; Kapłani zas odzie
wają ten świat w szaty tamtego świata, którego szukają, lecz 
ułowić niemogą. Tamten świat wreszcie, ponieważ był i działać 
musiał, mszcząc się za taką poniewierkę powszechną, sam wstę
puje w posągi Bogów i wyjawia się przez nich w cudach a drwach 
od mistyki powyższego ustępu uznanych i opisanych Mysi 
sobie o Biało- i czarnoksięstwie, co tylko się ci podoba, a e
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niezaprzeczysz, że tamten świat był i dawniej, jak dziś jest, 
a niemogąc przyjśdź inaczej do uznania, działał przez Magów 
i czarowników! Dziś jeszcze działa 011 tak u Eskimosów 
w Ameryce i Negrów w Afryce. “

*  . *

Jeniusz człowieczeński tak prowadzi rzecz dalej:
„Zagadujecie teraz: A jaka jest główna Sredniowieczno- 

ści pod tym względem barwa i cecha? Wprost przeciwna, od- 
rzekam. Czemu? Duch ludzki przerzucać się zwykł z osta
teczności jednej w drugą.

„ Tameczność, wyłączna i jedyna tu Prawda, a Tuteczność 
ucieka przed nią, mdleje, ulatnia się i w końcu pozornie prze
pada, jako staropogańska mamona i piekielna mara. Bytem 
rzetelnym niebo, a nicestwem ziemia. Papież rozkazuje w imię 
uświęconego od Wiary Zbawiciela Królom, Mnich Rycerstwu, 
Klecha Mieszczaństwu i Chłopstwu, a Kościół Państwom i Sta
nom politycznym. Co najlepszego i najdzielniejszego zamyka 
się po klasztorach, chcąc w zaciszy ich żyć dla tamtego, 
a umrzeć dla tego świata. Istny Buddaizm! Pierwiastkiem 
wszechistnienia i wszechwiedzy Bóg osobisty. Dawne Bożyrko 
treści toświatowej przeobraża się w zagwiazdowego Boga, a da
wny Bożoch staje się Człowieczochem, tj. Bogiem w człowie
czą krew i człowiecze namiętności obleczonym, lub antropo- 
morfizowanym. Zaś Wszechbożeństwo i Wielobóstwo stają 
się Szczytnem, głębokiem, umiejętnie ugruntowanem, lecz zbyt 
ciasnem Jednóbóstwem, lub Monoteizmem. Po świątyniach pań
skich jeszcze ołtarzów moc. Ale na miejscu Bela, lub Mi- 
trasa, stoi Chrystus; na miejscu Astarty, lub Mitry, Marya, 
niebios Królowa; na miejscu zaś Bogów i Bogiń innych, Święci 
i Święte. Bożo Słowo, nie to, co stworzyło świat, a stwarza 
ciągle umiejętność, lecz które jest w Piśmie świętem, a mó
wiąc ściśle Chrystusowe, jeszcze zaś ściślej, Kapłańskie, roze- 
brzmiewa jedynie. Słowa ludzkiego niema wcale, chyba gdzieś
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tara za Chrześciaństwem, np. u Saracenów. Wszech umiejętność 
niepodległa niemieje i w końcu zupełnie znika. Biada temu, 
co czytać chce w księdze Bożej Przyrodzenia! Ona wielka 
Bałwochwalnia, ciemny Przybytek duchów złych. Kto uda się 
w te kraje, zrywa z Kościołem, ze Zbawicielem i z Bogiem, 
zasługuje więc, ażeby skończył na płomiennym stosie. A ile 
tu samych świętości! Pismo święte, Kościół święty, Ojciec święty, 
hostya święta, sakramenta święte, relikwie święte itd. bez końca.
A świętość ta ciągle tylko kapłańska.

Jakowa przeto nastąpiła ninie odmiana? Tamten świat 
tak połyka tutaj gardłem Saturnowem ten świat, jako u staro
żytnych mędrców ten świat połknął tamten świat. Połknął, 
ale nie strawił, ani strawić niemógł! On żąda być wszystkiem, 
kładnie jednostronnie i samolubnie li siebie; wynosi się sam 
szkodą odwiecznego spółto warzy sza swego; jest okrutnym 
i obrzydliwym sobkiem. Ani na włos panowanie jego nie lepsze 
od panowania tego świata przed Chrześciaństwem. Kartę czasów 
odwrócono na drugą stronę. Były na Ludzkości pieisiach lice, 
teraz są nice. Jednostronność pierwsza zagasła, wtóra zaś 
zapaliła się jaskrawem słońcem czerwcowem. Wszędy niewola, 
ucisk, bat i nędza. Ale Rycerstwu dobrze, a Duchowieństwu 
jeszcze lepiej. Po klasycznym dniu nastąpiła romantyczna noc.

„A, co robił Ten świat w takowem zaprzaniu się jego 
i znieważeniu powszechnem? Niezginął wcale i zginąć nie
mógł, bo on dzieło Boże. Lubo Ksiądz wyklinał go z kazalnic, 
Pan Wszechstworzenia atoli, który go szatą tamtego świata, 
to gwiazdami, to kwiatami wyszywaną uczynił, dzierżył go 
we wszechmocnej dłoni wciąż jednako. Jaśniał on promieńmi 
złotego słońca i kwiecistej wiosny, jako za starych czasów, 
a przecież go niewidziano, marą zowiono. Grzmiał wichrami 
i ryczał burzą, a niesłyszano go niby. Jak grecki Zeus w gniewie 
rzucał pioruny nawet w Kościoły i w Mnichów, lecz daremnie! 
Duch ludzki ociemniał dlań całkowicie. Jak dziwne, jak fana
tycznie potężne są panujące Jednostronności! Niedbając więc 
o Ślepych i Głuchych, Świat ten uciekł się do Pogan na po-
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wrót, do ludów jeszcze nienawróconych. A gdy wreszcie i ludy 
te ochrzczone już były, schronił się do najdolniejszych Rzesz 
Społeczeństwa, które spowiadały się wprawdzie z grzechów 
i kazały sobie łamać zęby za zgwałcenie postu, lecz żyły po 
staro-bałwochwalczemu, a, jeżeli już, nie modlitwą, i mową,, to 
przynajmniej myślą, biesiadą, tańcem i uczynkiem oddawały 
dawnym ukochanym Bogom cześć. Ale i w parowach tych 
ścigał go nielitościwy, twardy ksiądz.

„Świat ten zemścił się wreszcie srodze na katach swoich, 
wkraczając niepostrzeżenie do obozu ich, a jako stary, do
świadczony Taktyk, umiejący przyłożyć ostrze do sęku, wśli
zgując się nasamprzód w progi Watykanu, późnićj w celki 
klasztorów i w duszę mnichów, wreszcie w serce wszystkich 
księży, lub tam właśnie, skąd po najuporczywiej wypędzano. 
Wjechał w Duchowieństwo i sprawił w niem bardzo osobliwe 
Opętanie. Nie Demony bowiem, lecz pieniądze poczęły trapić jego 
potężne ciało. Choć Chrystus biedniejszy był od ptaka, który 
przynajmniej otrzymuje gałązkę drzewa na nocleg, a niemiał 
i niepotrzebował własnego dachu; choć kazał porzucać dom, 
rolę i bogactwo, a iśdź w świat i opowiadać Ewanielią: Na
miestnik Jego otoczył się blaskiem tronu tak wielkim, iż Ce
sarze i Królowie byli pachołkami jego, a szukał władzy ziem
skiej, wyższej, niż jaka kiedykolwiek dawniej na piersiach 
ludzkości była. Za przykładem Ojca świętego poszli Ojcowie 
zakonni i klechy. Wygódki i uciechy poczęły im smakować 
i zapomnieli, że to ten świat. Połowa dóbr ziemskich przeszła 
w ich ręce. Obietnicami Zbawienia na tamtym świecie skła
niano Konających do przekazów tego świata, t. j. majątku, na 
korzyść Kościoła z krzywdą Krewnych, a nawet dzieci. Niebo 
stało się dochodów źródłem. Przedawano chrzest i pogrzeb, 
odpusty grzechów. Frymarczono świętościami. Za relikwie 
męczenników brano złoto; za modlitewki ich złoto; za cuda 
Matki Bożej, po kościołach słynących niemi, złoto. I było 
u mędrszych od nas starozygmuntowskich przodków naszych
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przysłowie: „Oko dzieci, księże gardło, co obaczy, toby żarło.
A co, czyli świat ten niespisał się tu gracko ?

„Prawią, nam o niebie, a sami hołdują ziemi!’1 Oto prze
świadczenie Europy o księżach, które stało się wreszcie głosem 
pospolitym. I świat ten wzrastał w potędze coraz widomiej. 
Nastąpiła niewiara w świętość księży i w słowo kapłańskie. 
Ludy poczęły myśleć i badać. Przeciw Rokoszanom zaprowa
dzono Inkwizycyą świętą i tortury. Walka była krwawa, bo
lesna, dość długa. Wystąpili wreszcie Kartezyusz i Bako, jako 
pierwsi nowożytni Filozofowie niepodlegli, i Marcin Luter, 
mnich, jako Reformator samego Kościoła. Ustanowiono prze
ciwko nim Jezuitów. Ale i to niepomogło. Tryumfuje ten 
świat; świta czas inny.

„Jakże opacznie ze średnich wieków poprzewracały się 
wszystkie rodu ludzkiego wyobrażenia! Rycerz, krwi zacnej 
i królewskiej a sławnego imienia, rozbija kupców i Podróżnych 
po gościńcach, tak zupełnie, jak Rynaldo Rynaldyni, Abelino, 
lub inny zbój włoski. Odbywa najazdy i zajazdy, pali, łupi 
i zabija, jak pogański Mongoł; chwyta przemocą sąsiada; 
wtrąca go do podziemnych zamku swojego pieczar i wskazuje 
na śmierć Ugolinową, jak poczwara piekielna bez religii i serca. 
Tysiące mordów popełnił; tysiące kieszeni złupił; lud własny 
bił, jak bydło; a gdy się wyspowiadał, czuł w sobie sumienie 
czyste! Gdy zaś zbudował Kościół, lub uposażył hojnie kla
sztor, mógł na to liczyć, że po śmierci ogłoszą go Świętym 
Pańskim. Jeżeli nareszcie możniejszy Rycerz schwytał go na 
gorącym uczynku i wziął w moc swoję, a zapytał się głosem 
Sędziego: „Czy słuchałeś ty co dzień mszy świętej?“ — to 
opryszek ten w największem oburzeniu wzruszony: „A cóż to 
myślicie, żem Kacerz? O, jam prawy i gorliwy Katolik!“ Cóż 
stąd? Niema tu religii! Słowo Zbawiciela nieznane! A wiara, 
to prosty Obserwantyzm kościelnych obrzędów i przepisów. Co 
zaś najgorsza, sumienie spaczone, lub całkowicie obumarłe! 
I takich to stanów powrotu żąda dziś jeszcze duch pobożny, 
lecz ciemny! — Mnich, który w chorobie każdej ugląda złego
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ducha i opętanie, a leczy ją za pomocą modlitwy, zażegnań 
i wyklinań, wreszcie exorcyzmow i białoksięskiego Hocus Pocus, 
uchodzi za prawego lekarza. Żyd zaś, który uzdrawia ziół
kami, maścią, krwi puszczeniem, lub przyrodzonym sposobem, 
palon był jako Czarownik. Dzisiejsze wydziały lekarskie po 
uniwersytetach byłyby naówczas coś tak horribile, że krucy- 
ateby na nie wyprawiono, i jak Albigensów wbitoby w ziemię. 
Białoksięstwo Kościelne stało pod opieką tamtego, wiarą uświę
conego świata i dla tego działać mogło swobodnie. Celowała 
niem najbardziej Niebios Królowa, której obrazy i posągi były 
cudami głośne. O nie kusili się Święci, jak widzi się to w Gór- 
resie i po wszystkich Legendach. W Czarnoksięstwie zaś, lub 
w tak zwanej Magia naturalis, z której urobiła się później 
Fizyka, którą uprawiono przez wszystkie wieki średnie, a która 
doszła do naszych dni w rozlicznych, wielce ciekawych, częścią 
już wydanych, częścią zaś oczekujących ogłoszenia ręko- 
pismach, nalazła wiedza o świecie tym ciemne, mętne, nie
zdrowe schronienie. Nawet Astronomia istnieć niemogła inaczej, 
jak pod postacią zabobonnej, Horoskopy układającej i przy
szłość z gwiazd wy czytującej Astrologii. Czytanie samego 
Pisma świętego było Lajom zakazane, a księża rozstawszy się 
z Filozofią niepodległą, utracili klucz do jego zrozumienia. 
Cała tedy mądrość średnio-wieczno-europejska ukazuje się 
Biało- lub Czarnoksięstwem, kabalistyczną Demonologią, w harce 
Aniołów i czartów wierzącą, a Sylfy, Gnomy, Ondyny i Sala
mandry tworzącą, słowem chrześciańską Mistyką najpocllej- 
szego rzędu. Ciało Ludzkości było silne i zdrowe, lecz dusza 
jej ciemna i chorowita. Brak ogólny światła sprawił polity
czną niemoc tak wielką, że garść Normanów bierze Francyą, 
garść Saksonów Anglią; że gdyby tylko był jaki Cezar, scho
wałby całą Europę z Papieżem, księżmi i rycerstwem do ła
downicy swej wojennej!

„Ogółowy zarys wieków średnich jest taki: Jak w Staro
żytności ten, tak w średniowieczności tamten świat panuje po
wszechnie, przeważnie, niemal wyłącznie, a przenika wielkie



i małe stosunki człowieczeńskiego żywota. Ale, jako za po
gańskich czasów świat tamten kryje się śród Kapłaństwa, 
wjeżdża w posągi Bogów i działa przez nie cudownie; tak za 
średnich wieków świat ten wkrada się do Świątnic Pańskich, 
rozgoszczą się śród duchownego stanu, wskazuje mu złote 
cielce i mieszka w nim, jako duch zły w rozwaliskach starego 
zamku. Jako pogańskie kapłaństwo, — myśl tu np. Krewe- 
Krewejtę litewskiego, który pali się żywcem, jako ofiara dla 
niebios za grzechy ludu, — zostawiwszy Rzeszom ten świat, 
żyło samo z najszczytniejszem nieraz poświęceniem dla tam
tego świata; tak średniowieczne Duchowieństwo kazało do 
Kzesz o niebie i piekle, samo zaś oddało się służebnictwu ziemi. 
Stąd średniowieczne sobkostwo i machiawelstwo kościelne, 
a pycha i cielesność, a la Cardinal Bellannin, bezżennych mni
chów. Jak wreszcie w Starożytności tamten, tak w średnich 
wiekach ten świat wylewa się w Czarnoksięstwo.u

I znowu Jeniusz człowieczeński, bez względu czyli się komu 
podobać, lub niepodobać będzie, tak dalej naucza:

„Cztery stólecia ostatnie sprawują Czas nowy. Jaki jego 
charakter? Chodziło mu koniecznie o przywrócenie światu temu 
praw, które miał w starożytności, a które mu wydarto. Ten 
świat został mu tedy zadaniem i polarną gwiazdą.

„Kartezyusz, Bako, Loke, Kopernik, Hugo Grocyusz, 
Erazm z Boterdamu, Gronovius, Hemsterhuis, filozofowie, 
Astronomowie, filologowie i tysiące innych wyzwalaczów umie
jętności niepodległej z pod kościelnej kuszy, tudzież Hus, 
Wiklef, Kalwin, Luter, oraz inni utwierdzacze wolności su
mienia, a wreszcie Wolter, Dyderot, Russo i spółka, jako 
szermierze wyswobodzonego rozumu ludzkiego, walczyli gorąco, 
dzielnie, ze skutkiem. O co właściwie? O wydarcie świata 
tego z podziem Rzymskich, do których się schronił w miejsce 
dawniejszych za tamten świat męczenników, a wypuszczenie



go na swobodę. I pomimo najzaciętszego oporu ze strony 
Kościoła pobłogosławił im Bóg. Dopięli nareszcie celu.

„Świat ten, wyzwolony w końcu, puszczon był luzem 
i mógł teraz, nietylko hasać po ziemi i niebie, lecz zgoła mścić 
się na tamtym świecie swobodnie za uciemiężenie swoje przez 
piętnaście wieków. I obrócił przeciwko niemu twarde, ostre 
głowy swej poroże. Urabiając mądrości mnogie, na Przyro
dzeniu oparte, przemysł i dostatek ogólny wzmagające, czas 
dzisiejszy uświetniające, potęgę nigdy dawniej nieznaną narodom 
dające, tudzież niosąc odkrycia i wynalazki, przetwarzające 
spółeczeńskie stany, jak np. Amerykę, Australią, trzcionki, 
proch, koleje żelazne, okręty parowe i pancerne, telegrafy, 
zajaśniał promiennicą umiejętności i nauk, a dumą rozdęty 
ogłosił Mistykę wszelką za ciemny i szkodliwy zabobon. Ludz
kość teraźniejsza uczy się wszystkich umiejętności i nauk, od
noszących się do tego świata, a w Kosmopei Panteonu tego 
przebieżonych, krom tego zaś Filozofii t oświat owej, od Spinozy, 
Leibnica, Szellinga, Okena i Hegla, czyli od nowożytnych 
Umysłowców, tudzież od St. Simona, Fury era, Kabeta, Pru- 
dona, czyli od nowożytnych Bozumowców urobionej. A Kościół 
z nauką swoją o tamtym świecie odzywa się tylko do najdol- 
niejszej czerni. Ale i ta umie już wszędy niemal czytać i pisać, 
a wierzyć mu niechce. Sobkostwo, pycha i cielesność wyszły 
z klasztorów, które poznoszono, na szeroki świat, a wjechawszy 
w tłumy, święcą się i na górze i na dole. Materyalizm przyj
muje. imię mądrości istnej. Jego jest świat, a nawet hołd 
Boży. A bezczelność jego tak wielka, tak bezwstydna, że 
podczas Rewolucyi francuskiej zniósł Chrześciaństwo, a posadził 
na ołtarzu nagą dogodnicę publiczną, piękną i żywą Wenerę, 
jako bóstwo natury, samo jedno czci Bożej godne! I to wszystko 
dzieje się w imię Rozumu!

„Stare Bożyrko pogańskie, to Substancyą, to Monadami, 
to pierwotną Materyą, to bezwzględną Ideą, zazwyczaj zaś 
Absolutem przezwane, panuje znowu, jak u Jończyków i Ele- 
atów, a Bóg osobisty i tamten świat, to coś, czego wymaga
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jeszcze mdła poetów, niewiast i dzieci głowa. Niegdyś autor 
Panteonu tego, za czasu jeszcze, gdy Hegel żył i nauczał 
w Berlinie, złożył wydziałowi filozoficznemu przy katolickim 
Uniwersytecie, w celu otrzymania doktorskiego kapelusza, ręko- 
pism rozległy, w języku niemieckim. Wydział był zgorszony, 
odkrywszy w nim Boga osobistego. I  młody doktor filozofii, 
wydając później część rękopismu swego pod imieniem „ Grund-  

lagę der universellen Philosophies  niechcąc gorszyć uczonego 
świata niemieckiego i niedowierzając jeszcze zdaniu własnemu, 
wypędził Boga osobistego z dzieła i zastąpił go Absolutem, 
nowo i z polska przykrojonym. Taki duch panował wszędy 
i tak wszechwładnie był silny! Tylko Wszechbożeństwo, lub 
Panteizm, płaciło i płaci, jako myślenie porządne i umiejętność 
gruntowna, jako la science reelle. Biało- i czarnoksięstwo, tak 
starożytne, jak  średniowieczne, pospołu z Bożochem i Bogami, 
z Bogiem osobistym, Aniołami i czartami, zowie się przesta
rzałą klechdą. Niebo i piekło, to już tylko strachy na głu
pich Hiszpan i na głupsze Lachy. Czarownikiem niejest nawet 
ksiądz, wypędzający dotąd tam i sam duchów złych z zaklę
tego domu. Ksiądz uchodzi raczej za uprzywilejowanego histo
rycznie i jeszcze u gminu grającego pewną rolę kuglarza.

I co stąd wyrasta? Oto, że czas nasz nie jest wcale po
stępem po za średnie wieki, jak  głosi to sam, ale zwrotem przed  
nie najjawniejszym, najokropniejszym, bo zwrotem aż do Po- 
gańszczyzny Jończyków i Eleatów!

„Świat tam ten , od starożytności nieuznany, i świat ten, od 
średnich wieków uciśniony, to dwa wielkie historyozoficzne 
nierozwagi ludzkiej męczenniki i tyrany wzajemne. Świat tamten  
znowu, za średnich wieków królujący, i świat ten , tak  w staro
żytności, jak  za najnowszych czasów dzierżący berło, okazały 
się jednako niezdolne do rządzenia Ludzkością. I jeden i drugi 
okryły się sromotą. Jeden wytępia np. Lutyków, Prusaków, 
Jadźwingów, Albigensów w imię Boga; drugi podbija Irlandyą, 
połyka drobne narodowości w imię Państwa! Tam tortury, 
stósy płomienne, autodafe; tu więzienia, konfiskacye dóbr
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i mordy polityczne. O, źle, bardzo źle, gdy który z dwu 
światów tych przemaga nad drugim i wykonywa najwyższą, 
władzę! To samoluby, którym chodzi, nie o ludzkość i święte 
jćj cele, ale o własną sprawę.

„Za starożytnych i najnowszych czasów umiejętności 
i nauki, których jest huk, uprawiają li ten świat, a czarno
księska i kapłańska mądrość trzyma się tamtego świata. To 
dwójca. Za średnich wieków Teologia, panująca sama i wy
łącznie, uprawia znowu tamten świat, a kto ma rozum, na
przód ksiądz, później rycerz, wreszcie mieszczuch, żyje dla 
tego świata. To także Dwójca. Dwójca zaś, zwłaszcza boju
jąca, to Pogańszczyzna, wyjawiona w walce Ormuzda z Ary- 
manem, Biełboha z Czernobohem. A dwójca ta pogańska dotąd 
nieujęta w karby umiejętności, niezamkniona w kamiennych 
Rozwagi ludzkiej brzegach! I my pyszni jesteśmy na czas 
nasz i na umiejętność nowożytną!

„Ludzkość wyjechała z Pogaństwa przedchrześciańskiego 
i zawróciła do Pogaństwa dzisiejszego. Starożytność poczyna, 
a chrześciański czas kończy tym światem. Tamta znowu za 
koniec, a ten za początek ma tamten świat. Są to dwa wielkie, 
niejedno Przeciwy, ale i Przeciwległości, lub Przewroty. I lu
dzie żyją w tych obłędach, a choć niezbywa nam na mędrcach, 
żaden z nich niepomyślił nawet o nici Aryadny, wyprowadzić 
nas mogącej z tego labiryntu. Walka tamtego świata z tym 
światem staje się codzień wścieklejsza i grozi Ludzkości roz- 
walnicą krwawą. I nikt niepracuje nad oddaleniem od Europy 
tego niebespieczeństwa. A nieoddali się go, aż dopiero wtedy, 
gdy umiejętność poda środki do zniweczenia Złego.

„Dwa koła ogromne opisał duch Ludzkości chrześciań- 
skiej, a jako jedno, tak drugie ukazuje się błędne, — od prawdy, 
szczęścia i pokoju dalekie. Powstały one, jak wszystko Złe 
na ziemi, przez popadanie w Jednostronności, Ostateczności 
i Krańce zbrzeżne, a sobie przeciwległe. Dzierżono się to 
jednego, to drugiego bieguna magnesu, a uroniono rospostartą 
pomiędzy niemi igiełkę magnesową, lub święty, spajający obadwa
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matematyczny znak równości, czyli A =  A. Oto zadanie 
Ludzkości najbliższe! Gdy się je rozwiąże szczęśliwie, będzie 
na ziemi Królestwo Boże, szczęście i pokój; gdy się je zaniedba, 
Biełboh i Czernoboh rozburzą świat Boży.

„Komu tuteczność jest wszystko, spadnie on koniecznie 
w tameezności otchłań, a choć szydził z Boga i ze Świętych, 
uwierzy, jak zauważył to w pięknej bajeczce już Krasicki, 
w gusła. Kto znowu niewidzi niczego, wyjąwszy tameczność, 
ten ugręźnie koniecznie i rychło w najpodlej szych tuteczności 
kąłach. Jakoż tuieczna Starożytność zakończyła się średnio
wieczną Mistyką. Początek zaś średnich wieków trzymał się 
li tamtego świata, tonął więc zwolna, mianowicie zaś przy 
końcu, w brodach tuteczności, aż wreszcie utopił się w nich 
całkowicie dzisiaj. Nowy czas nakoniec oddał się temu światu. 
I oto zaglądają mu w oczy cuda i dziwy różnego rodzaju. 
Czy Swedenborg, Hohenlohe, Hume i tylu innych, nie cza- 
rowniki nasze? Czy Mesmerijzm nie nasza Magia naturalis? 
Czy francuski VUnivers, wydawany od kościelnego Sofisty 
Weilota, niepatrzył na nas okiem pogrzebanego przed tysiącem 
lat upiora? Czy Polska dzisiejszego czasu, w jeniuszów obfita, 
różni się wiele od wieków średnich'!

„Czyli świat trwać ma wiecznie między kowadłem i mło
tem, Scylą i Charybdą? Dzieci moje, synowie Jeniuszu Ludz
kości, mędrcy Rozwagi, do roboty! Trzeba koniecznie zaradzić 
Złem u!“

%
*  %

Tak rosprawiał, skarżył się i napominał Jeniusz Ludz
kości już od niejakiego czasu. A Złe trapiło ciągle Europę. 
Utracono w niej Boga, Istotę rzeczy, tamten świat. Ukazali 
się wreszcie Filozofowie Rozwagi, co zapragnęli wydobyć czas 
swój z otchłani. Przejrzymy rączo robotę ich!

W olf protestancki mędrzec Rozwagi, profesor Matematyki 
w Halli, widząc klęski i biedy ludzkości, gdy panuje nad nią



albo tamten, albo ten świat wyłącznie, a bacząc na obecną 
przewagę tego świata nad tamtym światem i chcąc podnieść 
ostatni filozoficznie, aby tym sposobem oba te światy jakoś 
zrównać i uczynić przynajmniej sojusz pomiędzy niemi rzeczą 
możebną, zabrał się do ingenialistycznej roboty. I zapytał sam 
siebie: Jako mam celu mego dopiąć? A odrzekł sobie: Nie 
inaczej, tylko przez racyonalne uznanie i ugruntowanie tamtego 
św ia ta , a położenie go obok tego św iata , z jednakiem prawem 
do rzeczywistego bytu i do władzy nad ludzkością. Wolf pisze 
tedy Metafizykę  po łacinie, ażeby wpłynąć mógł na wszystkie 
europejskie narody. Oprócz Ontologii, Kosmologii i Pneuma- 
tologii, które odnoszą się do tego świata, stawia Teologią ra- 
cyonalną, jako niepodległą, a od rozumu i umysłu wypraco
waną, uznaną i uroczyście uświęconą naukę o tam tym  śmiecie. 
Teologia ta jest jenialne i bardzo ważne dzieło doniosłości 
nieskończonej. Jaka jej treść? R ozum , król Empiryi, i Umysł, 
król Spekulacyi, dwaj wielcy mocarze tego świata, poznawszy 
w Ontologii i Pneumatologii świat ten, a widząc, iż braknie 
mu transcendentalnego dna, zapytać się muszę nakoniec: Co 
ostateczny , bezwarunkowy , bezwzględny, samoistny , lak człowieka, 
ja k  wszechnicy rzeczy g ru n t? Odpowiedź na to pytanie rodzi 
właśnie Teologią racyonalną. Gruntem tym, tak w człowieku, 
jak we wszechświecie, ukazuje się Bóg. Grunt ten musi być 
osobisty, bo człowiek występuje jako najprzedniejsza istota 
w całem Przyrodzeniu, a w człowieku tylko Osobistość, do 
do której przynależą przeświadczenie, rozum, umysł i wolna 
wola, jest nieśm iertelna , pomimo wszech przemian ciała i duszy, 
nieprzem ienna , wieczna. Bóg taką Osobą, jak człowiek, ale 
bez ciała, zaczem i bez niedostatków ziemskich; Osobą bez
względną, samoistną, w najwyższym stopniu doskonałą. Bóg, 
jako Osoba taka, ukazuje się Stworzycielem świata; a świat, 
to nie Emanacya zeń, lecz wolne dzieło Jego. Stąd przymioty 
Osobistości ludzkiej są zarazem przymiotami Osobistości Bożej, 
lecz rozszerzonemi przez nieskończoność, wieczność i wszech- 
obecność, uwolnionemi od wszech ograniczeń ziemskich, a spo-



tęgowanemi per viam eminentiae do najwyższego doskonałości 
stopnia. Słowem, Bóg Alfa i Omega, początek i koniec wszy
stkiego, lub osobisty grunt i osobisty Ideał, który uznan 
i uświęcon od Racyonalizmu zostaje.

Po pierwszy raz tedy na ziemi Filozofia zupełnie niepod
legła, a od Scholastyki wyróżniona, wskutek badania własnego, 
wypowiada osobistego i chrześciańskiego Boga. Po pierwszy 
raz tamten świat uznan zostaje od rozumu i umysłu ludzkiego, 
a ugruntowali intellektualnie i racyonalnie. Po pierwszy raz 
wreszcie Teologia racyonalna oddaje Teologii kościelnej świa
dectwo prawdziwości i tamtego świata, a staje obok nauk ko- 
smopeicznych jako umiejętność końcowa, całą mądrość ludzką 
zamykająca, pieczętująca i uświęcająca. Wiara nalazła tu pod
porę silniejszą, niż u wszystkich Ojców Kościoła i Schola
styków, albowiem nie sługa Dogmatyki i Katechizmu, lecz 
mędrzec niezawisły uderza przed nią, siłą najwewnętrzniejszego 
przekonania wiedziony, uwielbienia czołem. I widomie pod
niosło się w górę Chrześciaństwo. Zaprawdę, wielkie i wy
bornie dokonane dzieło!

Filozofia protestanckiego Wolfa panowała wyłącznie po 
wszystkich uniwersytetach europejskich, tak protestanckich, 
jak katolickich aż do czasu Kanta, a dziś jeszcze we Francyi, 
we Włoszech i w Hiszpanii stanowi treść tak zwanej Meta
fizyki. wykładanej nawet w jezuickich seminaryach i wyższych 
szkołach. Tyle w niej Chrześciaństwa; tak silne pogodzenie 
Teologii z Filozofią, wiary z umiejętnością! Niedbano już
0 jasnowidzące oko Mistyki. Racyonalizm uznał tamten świat
1 osobistego Boga!

A jak nagrodzono tego Ingenialistę tak świetnego, tak 
dobroczynnego? Teologia, tak protestancka jak katolicka, 
przyjęła naukę jego z radością, jako pomoc zesłaną od samego 
Boga. Lecz wzmógłszy się przez to w siły i nabrawszy po
tęgi nowej, zawołała: „Ponieważ Filozofia uznaje prawdziwość 
nauki Zbawiciela; więc poddać się powinna Teologii. Że zaś 
uczynić tego niechce, to Kościół wypowiada jćj wojnę na zabój.“
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I poczęto prześladować Kaliskiego mędrca. Ciemne duchy, 
tak protestanckie, jak katolickie, działały podziemnie i wiodły 
już biedaka, jako niby wroga Chrześciaństwa, na szubienicę! 
Tylko łaska króla Fryderyka Wilhelma I, wypowiedziana 
w Edykcie z 15 Listopada 1723, wskazała mu drogę ocalenia, 
zostawiając mu wybór między powrozem, lub wyjazdem z Halli 
i za granicę w 24 godzinach. A z jakiego powodu nastąpiła 
ta łaska, gdyż król podszczuty był na niego? Niechciano, 
ażeby umarł śmiercią Chrystusową.

Teologia, od Wolfa poparta i na nogi postawiona, poczęła 
po staremu nadużywać swej potęgi. I po staremu wywołała 
przeciwko sobie najzaciętszych wrogów. Ale walka teraz zapala 
się nie w Niemczech, tylko we Francy i i po katolickich kra
jach. Wolter, Runo i Encyklopedyści Paryscy, pomimo już 
tak wysokiej Metafizyki szkolnej, zabrali się do boju z Teo
logią i jej tamtym światem. Obelżyli Chrześeiaństwo i sta
wili pod pręgierz na powszechne pośmiewisko. Wskutek mą
drości ich wybuchła wielka francuska Rewolucya. W imię 
Rozumu wypędzono Zbawiciela ze Świątnic Pańskich i giloty
nowano Jego kapłanów. I Chrześciaństwu groziła w całej 
Europie zagłada. Wołano wolność od wody święconej i ko
ścielnego kropidła.

Taki stan Europy wywołał drugiego Ingenialistę wielkiego, 
drugiego Filozofa rozwagi, który podaje rękę tamtego świata 
pobitym ogólnie zwolennikom i obrońcom. Kant pracuje cicho, 
lecz dzielnie w Królewcu i w roku 1794 wyprawia na świat 
swą krytykę teoretycznego Rozumu. Wnet idą za nią Krytyka 
'praktycznego rozumu i Krytyka rozsądku. Krytyki te prze
obrażają zwolna od Encyklopedystów zaprowadzone ogólne 
rzeczy widzenie. Wypadki ich, już z Etyki nam znane, są 
takie: „Poznajemy jedynie zjawiska, lub fenomena, tj. świat 
ten. Ale ani empiryczny Rozum, ani metafizyczny umysł nie- 
pojmują tego, naprzód, co rozumu i umysłu samego, przeświad
czenia i osoby ludzkiej grunt, lub co transcendentalna apper- 
cepcya, a powtóre tego, co rzeczy grunt, lub co rzecz sama

Panteon. Tom Ul. — tV. 26
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w sobie, —  w ogóle zaś tego, co numenon, tj. tamten świat 
w nas i za nami. Rozum i umysł teoretyczny widzi w tran 
scendentalnej Appercepcyi jedno , a w rzeęzy ,w „sobie drugie 
X  algebraiczne, których znaczenia nieumie dociec, które więc 
pomaleńku uronią całkowicie. Zaś rozum i umysł prakty
czny, w Humanistyce, Estetyce i Etyce pracujący, niezdołając 
obejść się bez tych dwu potęg niewiadomych, przyjmuje je jako 
umiejętnie ugruntowane Postulatu, ale istoty ich niezna i nie- 
pojmuje.“ Ostatnie słowo K rytyk tych tak ie: „ Świat tamten 
jest, a jest równie pewnie, jako świat ten. Podołamy atoli 
poznać tylko ten świat, a tamten świat był, jest i będzie dla 
nas tajemnicą. On transcendentalny, a więc wychodzi za uzdol
nienie Rozumu i umysłu, lub umiejętnego Racyonalizm uj

Robi się tutaj ciekawe spostrzeżenie, że Wolf był profe
sorem matematyki, a K ant słynął biegłością w Matematyce, 
na której oparł swą Metafizykę natury. Byli więc, równie jak  
później Wroński, Matematykami z wewnętrznego duszy uspo
sobienia. To też zrobiło ich Ingenialistami i dowodzi, że F i
lozofia ich jest utwór Rozwagi. Co do kantowskiej trzeciej 
Krytyki Rozsądku, ta, jako Estetyka, nienależy już tutaj.

Następstwa Filozofii Kantowskiej były tak ie: Teologowie 
wykrzykli: „Rozum i umysł, a z niemi Racyonalizm ludzki, 
wyznają niemoc swą względem Istoty rzeczy, tj. względem Boga 
i tamtego świata, a głoszą uroczyście przez najdzielniejszego 
wyobraźnika swego własne bankructwo.“ Popieramy naukę kró
lewieckiego mędrca, mówili dalej, bo widzimy w niej Tryumf 
Chrześciaństwa i Kościoła. Skoro ani rozum, ani umysł ludzki 
Boga i tamtego świata poznać niepodołają, a przecież jeden 
i drugi ich uznaje; to oba ukorzyć się powinny przed cudo- 
wnem objawieniem Różem. Skoro zdolnością naszą przyrodzoną 
rozeclrzeć niemożemy opony, przed istotą rzeczy w nas i za 
nami rozwieszonej; to przyjąć nam trzeba z wdzięcznością 
Słowo Roga wcielonego, które nam zasłonę tę z Easki i Do
brodziejstwa niebios uchyla.

Tamten świat tryumfuje tu bardziej, niż u Wolfa, gdzie
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otrzymał w Teologii racyonalnej uznanie, lecz sta ł się rozumu 
ludzkiego przedmiotem. Tu wyższy on nad wszech rozumy 
ziemskie i niedostępny dla nich. Atoli tryum f ten tylko teo
logiczny, zaczem pozorny. W łaśnie dla tego, iż tamten świat 
wybieża za rozum, okazuje się on czczą. Mistyką, głupstw em ! 
I teologia idzie znów na dół. — “A le'jeżeli Mistyka ratuje, 
to krytyka ta  przywraca do władzy Teologią. I K ant dopiął 
celu przeciw Encyklopedyi i Rewolucyi francuskiej.

Filozofia K anta rozszerzała się rączo, jak  wszystko za dni 
naszych, a naprzód w świecie szkolnym, później zaś i w świę
cie politycznym. Podniosła wiarę wysoko, wyżej, niż kiedy
kolwiek dawniej, bo uczyniła to niepodległe i wskutek rozu
mowych badań. Wpływom jej to się powinno, że przywrócił 
Cesarz Napoleon ołtarze Chrystusowi, a Chrześciaństwo po
szło i we Francy i i wszędy w górę.

A jak nagrodzono K anta? Niemal tak samo, jak  Wolfa. 
Wymagano odeń, ażeby potępił niepodległą Filozofią, a pod
dał się pod naukę kościelną. Gdy zaś mędrzec niemógł i nie- 
chciał przyzwolić na to ; zakazano mu nauczania ustnego 
i piśmiennego. Stało się to znowu przez podszczucie Króla 
pruskiego, a naczelnika Protestantyzm u, przeciwko niemu. 
Ach, prawda, co twierdzi Edda, że Ludzkość ziemska niedoj
rzałe, kwaśne jabłko, które wyrzucono z niebios przez okno! 
Biada dobrodziejom Człowieczeństwa!

W skutek prac Kanta, uznających tamten świat, ale go 
umiejętnie i teoretycznie gubiących, wiara stanęła obok umie
jętności, jako jednako od rozumu i od umysłu uświęcona 
Dwójca, k tóra niestety, dotąd panuje! A Biełboh i Czerno- 
boh, nie Mitologia!

Fichte zemścił się srodze na Teologii za niewdzięczność 
jćj względem Wolfa i Kanta. I, zaprawdę, Kakodemon jej 
zasłużył na gorącą kąpiel w filozoficznej wodzie święconej! 
Mędrzec Lipski poznał, że w następstwie Krytyk Kanta wy
padło takie dla filozofii zadanie: „Co jest właściwie transcen
dentalna Appercepcya i Rzecz w sobie; co Numenon w nas

26*



i za nami?u Lecz niebył on Ingenialistą, Matematykiem, filo
zofem rozwagi, i niewidział właściwego świata tamtego. Ztąd 
rozstrzygnął powyższe zadanie takim sposobem: „Numenonem 
w nas i za nami jest 7)as Ich. Jaźń kładnie za sobą na
przód Jaźń; powtóre N ieja iń ; a po trzecie, Jaźń-Niejaźń. 
I wszystko w końcu okazuje się na dnie rzeczy JaźniomściąJ

O, gdyby Jaźń Fichtego znaczyła Jaźń Bożą! Wtedy Bóg 
osobisty, lub Ojciec, kładby za sobą naprzód Jaźń drugą, Syna, 
a z nim świat wszystek osobistych duchów; powtóre Niejaźń, 
lub świat nieosobistych rzeczy, przyrodzenie; a potrzecie 
Jaźń-Niejaźń, ducha świętego, lub świat duchów osobistych, 
odziewających się w nieosobistość rzeczową, Człowieczeństwo. 
I zadanie Kanta byłoby świetnie rozwiązane. Świat tamten 
zlałby się ze światem tym w jedno. I okropna Dwójca, roz
dzierająca Ludzkość we dwa obozy, byłaby całkowicie zniesiona.

Ale tak się niestało i stać się niemogło. Fichte żył w cza
sie, w którym panował jeszcze duch przeszłego wieku. Gdyby 
taką urobił Filozofią, okrzyknionoby go kapłanem Zabobonu. 
Krom tego pragnął dać Teologii za Wolfa i Kanta gorzką pi
gułkę. „Skoro ty, Pani stara, prześladujesz, rzekł do siebie, 
przyjaciół twoich, to lepsza być twoim wrogiem! ' Jakże więc 
Fichte rozumie Jaźń swoję? Jest to Jaźń ludzka, lub twoje, 
moje, toświatowe, tuteczne Ja, które o tyle tylko zna rzeczy, 
o ile sadzi je dla siebie własnym rozumem i umysłem, tj. o ile 
samo myśleniem swojem sadzi się za sobą, — które więc kła
dnie się za sobą naprzód, jako Ja  drugie, lub Boże; powtóre, 
jako Niej a powszechne, lub wszechświat; a potrzecie, jako 
Ja-N ieja, lub duch ludzki osobisty w nieosobistem ciele. 
Kładnięcie to siebie samego za sobą tworzy wszechstronne my
ślenie, lub umiejętność. Stąd Filozofia, to tyle, co Wissen- 
schafts - Lehre, nauka umiejętności ludzkiej. Innej, zaludzkiej 
umiejętności niema i być niemoże. Wszystko tedy, zgoła Bóg, 
jest umiejętnym urobem mojego Ja. Jeżeli sam sobie Boga, 
świata i człowieczeństwa w przeświadczeniu mem niestworzę; 
to nieistnieją dla mnie. Przyjąć ich od nikogo niemogę, bo
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wsadziłbym obce jakieś Nieja w moje Ja, tj. zabiłbym samego 
siebie i co jest właściwie tylko mną samym.

Nieprzeczy się tu bynajmniej Boga i tamtego świata, ale 
topi sie ich w Ja ludzkiem, które ich Stwórca i Pan. Uznanie 
to ich jest zarazem całkowitem ich zniesieniem. Istnieją bo
wiem, jak cuda i dziwy mistyczne od Psychologii rozjaśniane, 
nie objective, lecz tylko subjective. Jak każdy widzi, jest to 
Subjektywizm najjednostronniejszy w świecie. Fichtego filozo
fia, umiejętność Subjektu, lub Kmiotu, nie Bożego, lecz ludzkie
go, zaczem toświatowego. Ma wielką zasługę, iż wprowadza 
umiejętnie Boga i tamten świat w Jaźń ludzką, której, bez wie
dzy i woli, przypisuje się przez to transcendentalność, lub po
chodzenie z niebios. Appercepcya Kantowska atoli uronią tu 
transcendentalność, a tamten świat wypchnięty zostaje bardzo 
zręcznie znowu za drzwi. Numenonem albowiem, nie tamten 
świat jest tutaj, lecz moje toświatowe Ja. Chodziło Fichtemu 
o tamtem świat szczerze i chciał go pojąć umiejętnie, lecz uj
rzawszy numenon w Jaźni ludzkiej, a niezaglądając aż do sa
mego jej dna, na którem utaja się Bóg i tamten świat istny, 
podaje Jaźń tę błędnie, jako rozwiązanie rzeczy. Jest to Pa- 
ralogizm nieszczęśliwy, który przepłynął na wszystką dotych
czasową Filozofią niemiecką. Jak Fichte, tak i ona postra
dała tamten świat, Wpływy Fichtego w Niemczech były 
potężne, a trwające dotąd. Jak Szyller, tak i Fichte ulubie
niec Niemców. Czemu? Obaj są patryoci i kochają niewy
powiedzianie wolność. Fichte, prawiąc mowy patryotyczne 
do ludu Niemieckiego i wydając Etykę, wyzwalającą osobi
stość ludzką do najwyższego stopnia, zasłużył sobie na ołtarze 
narodowej wdzięczności ogólnej. To także dopomogło jego 
Filozofii, a zadało Teologii bardzo bolesny cios.

Ponieważ Fichte dał Subjektywizm i utopił tamten świat 
w ludzkim Kmiocie, więc okazała się wnet konieczność Obje- 
ktywizmu i pogrążenia tamtego świata w rzeczowym Przedmio
cie. Numenon wjechał w ludzkie Ja ; potrzeba tedy było, 
ażeby wjechał także we wszech świat, albowiem Bóg jest, jako



w nas, tak i za nami. I wystąpił jenialny Szelling ze swoim 
Absolutem, którego znaczenie: Realność i Idealnosć, Rzecz i Myśl 
w Jedni. Jako w Jaźni Fichtego Kantowska Appercepcya 
transcendentalna, tak w Absolucie Szellinga Kantowska rzecz 
w sobie nalazła toświatowego swego omówcę. Pogodzone tu 
zostają Empirya i Spekulacya, co rzecz niezmiernie ważna i zysk 
niepospolity, ale nie tamten świat z tym światem. Nietylko 
tamten świat, lecz zgoła Kmiot, lub Subjekt, który u Fichtego 
panował wyłącznie, znika z oczu badacza. Przedmiot, lub 
Objekt tu panuje, nic więcej. A zadanie Kanta, co Numenon, 
w Absolucie pogrzebane poszło na długo w zapomnienie.

Hegel wreszcie, patrząc na Subjektywizm Fichtego i na 
Objektywizm Szellinga, wyprowadza na filozoficzną widownią 
Ideę bezwzględną, która jest Jednością Subjektu i Objektu, 
lub Kmiotu i Przedmiotu. Spekulacya między Fichtego i Szel
linga rozdarta, między Subjektywizmein i Objektywizmem po
larnie rozdwojona, przychodzi tu do Jedności w sobie. Po
nieważ Przedmiot jest tutaj duchem i znaczy właściwie Podmiot, 
więc Idealizm czysty zatryumfował. Tamten świat rospłynął 
się całkowicie i znikł w toświatowej, wielkiej i majestatycznej 
Idei. Ale zadanie Kantowskie i Numenon istny nietknięte. 
Oba czekają na to, by filozofia rzecz tę rozwiązała. A jeżeli 
Fichte Teologią z nóg strącił, a Szelling w ziemię wbił, to 
Hegel rossypał jej prochy na wszystkie wiatry absolutnego ducha!

Przepadł w Niemczech tamten świat pod wpływami Fi
chtego, Szellinga i Hegla, ale niezupełnie. Pozostały tu wpływy 
Wolfa i Kanta. I wie tu każdy, że tamten świat nie bajka, 
ale otrzymał już od dawna racyonalne ugruntowanie.

We Franeyi nieodbyto trzech dróg, któremi szli Fichte, 
Szelling i Hegel; nieznają ich nawet wcale. I dotąd panuje 
tu powszechnie od Wolfa i Kanta w przeświadczenie Ludz
kości wprowadzona Dwój ca, tj. tamten świat obok tego świata. 
1 dla tego mówią tu : le monde materiel et le monde spirituel, 
la theologie et la science, Teglise et Tuniversite, Tame et le 
corps. Zna się tu dwa światy, tamten i ten, lecz zgubiono



całkowicie we świecie tym  świat idealny, lub spekulacyjny. 
Zbito go w jedno ze światem spirytualnym , lub ze światem 
tamtym kościelnego znaczenia. Stąd Filozofia niemiecka dla 
Francuzów coś czczego i niepotrzebnego, jakaś ideologiczna 
mrzonka.

Jakkolwiek zmięszka taka, w której świat idealny i tran
scendentalny zbija się w jeden spirytualny, jest nieloiczna; 
wszelakoż jeniusz francuski, acz Filozofią zaniedbał, stoi w tej 
chwili, co do pojmowania głównej Dwójcy dzisiejszej, wyżej 
od niemieckiego. Francuz w dwu światach sobie znanych sadzi 
tamten i ten świat. Niemiec zaś dni naszych zna Antynomie 
między Empiryą i Spekulacyą, Realizmem i Idealizmem, Sub- 
jektywizmem i Objektywizmem, ale zapomniał o Antynomii 
tego i tamtego świata. On ją zgubił pod wpływami najnowszej 
swej filozofii i sam w przeciwach tego świata ugrązł głęboko. 
Francuz tedy łatwiej dziś od niego rozwiązać może Kantowskie 
zadanie i stoi bliżej przed bronami do niebios Prawdy.

Co Francuz zna, lecz tylko wiarowo, a co Niemiec uronił 
spekulacyjnie, to podniósł i utwierdził filozoficznie Polak. Jó ze f  
Kremer zrobił Boga osobistego koroną Spekulacyi Heglowskiej 
i bezwarunkowego ducha, a przez to ugruntował u nas na 
nowo tamten świat racyonalnie. Jak Wolf zakończył Meta
fizykę Teologią racyonalną, tak Kremer obiecuje nam zamknąć 
System swój Teozo/ią. Jesteśmy na Boga i tamten świat jego 
bardzo ciekawi i prosimy o dotrzymanie słowa.

Dość! Wskutek prac filozoficzno-ingeniałistycznych urobiło 
się w Europie ogólnie to przekonanie, że tamten świat nie 
chimera, ale byt pewny, nieomylny, po wielekroć i różno- 
stronnie racyonalistycznie dowiedziony. I tylko nieuk chyba 
jaki zeń jeszcze żartuje.

*  *
*

Trzeci Rozdział Ingenialistyki, mający zrównoważyć tamten 
świat z tym światem, a zarazem dalszy ciąg tej history- 
zoficznej nici najduje się w znanym nam jak przy końcu
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Socyalistyki Mesyanizmie Hoene Wrońskiego. Tu łudzkościo- 
wego jeniuszu szczyt.

Rodak nasz ten wystąpił świetnie, a pisząc dla Francuzów 
i po francuzku, pojmuje Dwójcę francuskim sposobem, t. j. 
Empiryą i Spekulacyą, Realizm i Idealizm, Subjektywizm 
i Objektywizm, nawet Katolicyzm i Protestantyzm, oraz prze
ciwne sobie polityczne obozy, wszystkie dwójce, jakie były, 
są i będą, zbija w Antynomią jedne, w świat tamten i świat ten. 
I okazuje, że oba czynniki Antynomii tej są tylko u Boga 
i na wieczności łonie Jednością bezwzględną, ale na ziemi sta
nowić muszą Dwójce; że w Czasie wieczna Jedność rospada się 
zawsze w dwie przeciwne sobie Skrajne, bieguny, siły i prze
konania; że wszystkie takie odwrotności są w naturze rzeczy 
i w rozumie człowieczeńskim zarówno ugruntowane. Źle jest, 
gdy przemaga tamten świat nad tym światem, bo wtedy ludz
kość tybetańszczeje; źle także, gdy ten świat przemaga nad 
tamtym światem, bo wtedy ludzkość greczeje, pogańszczeje, 
ziemszczeje, zwierzęceje. Ale najgorzej, gdy tamten świat 
walczy ze światem tym na zabój, jako za ostatnich czasów. 
Już ani jeden, ani drugi z dwu światów tych panować wy
łącznie niemoże, bo oba mają pełną i racyonalnie rozwidnioną 
świadomość siebie i swej potęgi, a oba krocie zwolenników, 
gotowych iśdź za przekonanie swoje na śmierć. Pierwszy ma 
za sobą prawo historyczne, drugi prawo rozumowe, a obaj są 
jednako silne. Ani Teologia, jeszcze panująca nad ludem, ani 
Umiejętność, pyszna czasów naszych królowa, nieopuści pola 
bojowego i niepodda się spółzawodnicy swojej. Walka więc 
pomiędzy tamtym i tym światem, gdyby dziś wybuchnąć miała, 
skończyłaby się powszechnym Kataklityzmem, tj. po mnogich obu
stronnych rewolucyach i rzeziach coraz okropniejszych, ludz
kości całej zagładą. Tak wielkie tu niebespieczeństwo dla Europy! 
Jak oddalić je i zakląć? Nie inaczej, tylko przez zaprowadzenie 
wszędy naprzód Unii me^yanicznej, którą już zna się, a powtóre 
Rządów antynomicznych, lub ustaw wielkich takich, któreby 
uznawały w jednakim zupełnie stopniu prawa akcyi i reakcyi,
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postępu i zwrotu, wiary i umiejętności, mistyki i racyonalizmu, 
lub tamtego i tego świata, tak zaś sterowały Ludzkości ry
dwanem, ażeby jedna strona wziąć niemogła nad drugą góry, 
a obie żyły z sobą pod opieką władzy w pokoju, i jak jedna, 
tak druga, pracowały po swojemu dla ogólnego dobra. Osta
tnim wyrazem Unii mesyanicznej, rządów antynomicznych, lub 
równowagi dokonanej pomiędzy tamtym i tym światem jest 
matematyczne i loiczne A =  A.

Wyznać potrzeba, że na piersiach Mesyanizmu tego Roz
waga i Ingenialistyka ukazują się w najwyższej potęgi swej 
blasku. Dzieła Wrońskiego nieprzeszły też bez wielkiego 
wpływu, zwłaszcza na romański świat. W Belgii otworzono 
szkoły duchowne i świeckie, zupełnie swobodne, których walkę 
hamuje zręczną ręką Rząd. We Francyi zaprowadzono w na
czelnej Radzie krajowego Oświecenia połowę biskupich, a po
łowę uniwersyteckich głosów, ażeby równoważyć wiarę z umie
jętnością. A, co jest duszą polityki Napoleona III, a zarazem 
trudną do odgadnienia tajemnicą dla Anglików i Niemców? 
Nic innego, tylko brać zarówno prawo historyczne i prawo 
rozumowe, zachowawczość i postęp, Ewanielią i światło, słowem 
tamten i ten świat w opiekę, trzymać obiedwie strony silnie 
w ryzach A =  A, a niedozwolić ani jednej, ani drugiej namię
tnych nienawiści i walk. Za przykładem polityki tej napo
leońskiej idą na ślepo Rządy niemieckie. Wszędy znoszą kon- 
kordata z Rzymem, znienawidzone od ludzi postępu, a pomnażają 
biskupów znaczenie i blask. Jednego dnia obchodzą święto 
Szyllera, Roteka, lub Ficbtego, a drugiego dnia oddają Biskupowi 
czołobitność, oświadczając w mowie czynu to przeświadczenie: 
„Kochamy wolność, światło i postęp, lecz kochamy także Zba
wiciela i sługi Jego, a walczyć z Kościołem niechcemy. Jako 
ten, tak i tamten świat jest nam święty i drogi.“

*
*

Bardzo wyniosły, głęboki i sprawiedliwy, bardzo wszech
stronny jest, jako się tu widzi, Jeniusz człowieczeński. Lecz
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Jeniusz Boży, który wypowiedział się przez Chrystusa i wy
powiada się jeszcze przez błogosławione ludzkości usta, wyższy 
od niego bez miary. Ten ostatni tak, mniej więcej, ocenia 
Ingenialistykę i jej Apostołów:

Numenologia uczyniła tu krok drugi, iście tytani, nie
zmiernie ważny. Uwaga i Mistyka dają wprawdzie tamten 
świat niepodległe, i gruntują go na bezpośredniem oku z nie
bios, utajonem w jaźni wszelakiego człowieka, ale, prawiąc
0 cudach i dziwach, o harcach duchów, o opętaniach i t .  p., 
a przyjmując przez to barwę zabobonu, niemają w oczach ro- 
zumowców i umysłowców ani dość znaczenia, ani dość powagi. 
Zgoła Umiejętność wyższa, lecz toświatowa, całą tę mądrość 
tajemniczą rzucić może w kąt i niedbać o nią wcale. Zazwy
czaj też słyszy się tylko drwinki i szyderstwo z Mistyki. 
Słaba jej strona niweczy to, co w niej prawdziwego, świętego
1 czcigodnego. Lecz teraz, teraz przemówiła Rozwaga, krynica 
Matematyki i Loiki, tudzież Tngenialistyka, on najracyonalniejszy 
Racyonalizm. A tamten świat, nie tylko ściśle umiejętnie i ra- 
cyonalnie utwierdzon zostaje, lecz postawion jest obok tego 
świata, jako jego przybocznik, i zrównoważon z nim nakszałt 
A =  A. — Nie dość! Wplecion on zostaje w dzieje Ludzkości 
wszech czasów i odgrywa w nich tak przeważną rolę. On za
palił wojnę trzydziestoletnią. Przeciwko niemu zerwała się 
Rewolucya francuska. Jego dzieło Inkwizycya święta, tortury, 
Krucyaty, Klasztory, Hierarchia duchowna i jej moc, szlachta 
ze średniowiecznemi przywilejami, a wreszcie synek jej nie
prawy: Jakóbinizm z gilotyną w ręku. Przyniósł on Czło
wieczeństwu Zbawienie, ale, ileż to już krwi przelał! Byt 
tamtego świata wyczynił się zbyt jawnie i stoi nieobalenie- 
On jedna z wielkich prawd.

Mądrość Rozwagi i Ingenialistyki przelała się już z filo
zoficznych ksiąg w rozległy i gorący żywot Ludzkości euro
pejskiej. Wszędy, gdzie * pojrzysz, widzisz równoważenie tam
tego świata z tym światem. I tak, w samymże Rzymie tamten 
świat, którego wyobraźnikiem jest Ojciec święty, zamyka się



na Watykanie i stamtąd ciska bullo we pioruny, oraz klątwy 
kościelne, walcząc z najtwardszym uporem za historyczne swe 
prawo, — a znowu ten świat, przyodziany w postać Króle
stwa Włoskiego, odebrawszy mu ziemię, jako swą własność, 
pozostawia mu nietknięte niebo, przed którem z pokorą 
i uwielbieniem uchyla czoło. Po wszystkich narodach siedzi 
tamten świat w jednym, a ten świat w drugim obozie. Oba 
bronią praw swoich namiętnie, nienawidzą się wzajem i cze
kają li hasła do najstraszliwszego boju, który, — czego lęka się 
Wroński bardzo sprawiedliwie i od czego ustrzeż nas Boże! — 
zakończyćby się mógł Ludzkości zatratą. Kęka Napoleońska 
z Paryża dzierży je przez wszystkie narody i kraje w cuglach 
silnych, i ani jeden, ani drugi ruszyć się nigdzie niemoże. 
Jak zakończy się okropne to obu napięcie? O, niezmiernie 
ciekawy i ważny jest bieżący czas, gdy umie się poglądać aż 
do samego dna istoty jego!

W jaką się idzie Przyszłość? Już dzisiaj przewidzieć się 
to daje. Tamten świat i ten świat, równoważąc się z solą i mu
sząc patrzyć na siebie spokojnie, przyzwyczajają się zwolna 
do siebie nawzajem. Gdy potrwa to dłużej, jeden i drugi 
uznawać prawa antagonisty swojego pocznie i widzieć w nim 
swojego równia. Dziś trzyma je zewnętrzna moc Rządów w spo
koju równowagi; później same równoważyć się będą, a uczynią 
to dobrowolnie, wskutek uznania się obopólnego. Na tę chwilę 
czeka Opatrzność. Skoro zaś to, czy prędzej, czy później, 
nastąpi, jeden drugiemu poda przyjazną dłoń i uścisną się, 
jako dwaj bracia z niebios. I będzie pomiędzy niemi szczery, 
długotrwały Sojusz. Nakoniec oba zleją się w jeden wielki 
i piękny świat Boży na ludzkości łonie. Unia mesyaniczna po
legać będzie, nie na równoważeniu dwu przeciwstawów, jak 
dzisiaj, ale na zlaniu i stopieniu ich w Jedno. Rządy antyno- 
miczne przeobrażą się w Rządy unitarne, a dzisiejsza Antynomia 
w Syntezę. Z podwójnego A^=A  zrobi się jedno proste i po
jedyncze A. Jako w niebie, tak i na ziemi świat tamten i świat
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ten stanowić będą bezwzględną Jednią. I Królestwo Boże na 
piersiach Człowieczeństwa stanie się rzeczywistością.

Może prorocze, a tak błogie, tak zielone spojrzenie to 
w przyszłość jest ułudą? O, nie! Umiejętność ma wzrok pewny, 
nieomylny. Rozwaga i Ingenialistyka uciszyły za dni naszych 
tamten i ten świat, a zrównały i zrównoważyły je z sobą ze
wnętrznym gwałtem. Tyle tylko dało się dzisiaj dopiąć, — 
nie więcej. Jutro będzie miało także zadanie swoje i zawoła: 
,,Nie dość na zrównaniu i zrównoważeniu przeciwieństw! To 
jeszcze wciąż stara nieszczęśliwa Dwójca, którą pokonać i znieść 
całkowicie potrzeba. Jednopra/drugość niech wystąpi jako 
Jednowdrugość!“ Umiejętność, która już dzisiaj to widzi, 
a która iśdź powinna ciągle naprzód i wytykać nowy dla sia
dującej za nią Ludzkości gościniec, stawia przeto już ninie 
numenologiczny krok trzeci, do którego przystąpi się natych
miast. Krok ten dotrze już do celu.

Tu koniec drugiego Numenologii rozdziału.

CXLIII.

M ysł i Filozofia.

T rzec ie  numenologiczne s tanow isko .

Otóż przed nami nareszcie wspomniany w poprzedzającym 
Ustępie po dwakroć Jeniusz Boży i Mądrość Jego Boża, które 
wypowiadają się przez usta ludzkie na ziemi, a których za
danie pogodzić tamten świat z tym światem i zlać oba w jeden 
żywy, piękny, zbawiający Człowieczeństwo Świat Boży! Tutaj 
papieskie stolce, królewskie trony, ministerskie krzesła, he
tmańskie buławy, Rotszyldowe skarby, wysokości ludzkie, jakie 
tylko chcesz wszystko to marna nizina!

Trzecią władzą transcendentalną w nas, dla tamtego i tego 
świata otwierającą się jednako, a stąd jeden i drugi widzącą,
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nietylko zarówno, lecz także, co tutaj główna, w niebiańskiej 
i ziem skiej ich Jedności, —  władzą Francuzom i Niemcom nie
znaną, nazwiska językowego dotąd u nich niemającą, a dopiero 
w Filozofii polskiej na widocz wyprowadzoną, jest Mysł. Co 
on? Jeniusz Boży  w nas, umiejący jednoczyć tam ten świat 
z tym św iatem ; —  Jeniusz Boioczłowieczeński, za pomocą któ
rego człowiek kojarzy się z Bogiem, a co myśli, czuje i mówi, 
co przedsiębierze i wykonywa, to nie jego, lecz Boże; — J e 
niusz Chrystusowy, który stawia nas bezpośrednio przed Bo
giem, a daje nam poznać mądrość i wolę Bożą; — • Jeniusz 
Duch święty, dla którego pomiędzy wiarą i umiejętnością niema 
różnicy; —  Jeniusz  wszystkim ludziom i ludom dany, lecz 
przychodzący do świadomości swej za dni naszych mianowicie 
w naszym Narodzie. On najwyższa wewnętrzna i tameczna 
Polaków moc!

W ykrzykujesz: „Stań, bracie, bo czynisz Salto m ortale! 
Coś wyrzekł właśnie, to już coś szalonego. Rosprawię się 
z tobą nasamprzód co do nazwy. M ysł  jest Narodowi naszemu, 
chociaż mu przypisujesz go wyłącznie, coś nieznanego. Naród 
słowa tego, nowoutworzonego, nierozumie, a strzeżąc czystości 
językowej nigdy nieprzyjmie. Po co nowe nazw y , szkodzące 
rzeczy, i to w sprawie najgórniejszej, najważniejszej, przenaj
świętszej !“ — Odpieram: W szystkie Prawdy są odwieczne, są 
stare, jako Bóg i świat; ale nie wszystkie są nam znane. 
Gdy Kopernik Prawdę starą odkrywa; wtedy Prawda ta  jest 
nam nowa. Gdy zaś wywodzi się przed oczy coś nowego; to 
konieczna, tak  w świecie rzeczy, jak  w świecie pojęć, dać 
przedmiotowi swojemu nazwę. Jakoż ten, co przedmiot po 
pierwszy raz innym pokazuje, nadaje mu imię. A jeżeli przed
miot przyda się na co, to i imię jego, pospołu z nim, będzie 
przyjęte. Wreszcie mylisz się bardzo, Panie Recenzencie. Na
zwa moja niejest wcale nowoutworzona. Znał ją  Naród od 
wieków. Mamy dotąd miasto Mysłowice, nazwane wyraźnie 
od m y stu, a przy końcu wieku przeszłego zjawili się pod 
Gdańskiem, gdzie dość jeszcze Polszczyzny starej, zgoła Filo-
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zofowie mysłu. Wyraz rnysł, jako źródłosłów zmysłu i umysłu, 
jest bardzo filozoficzny, a równie ważny, jak wyraz um. Jeżeli 
wrescie niepodoba się ci nazwa; zrób sobie sam inną, lepszą, 
do rzeczy stosowniejszą, jeżeli możesz! Mniejsza o nomen, byle 
ocalon był numen! Sprzeczać się o słowa, któremi przecież 
koniecznie nazwać potrzeba pojęcie; to stara, już u Greków 
wyszydzona wada, a krom tego mierności znamię. Stare, zwy
czajne słowa są dostateczne dla rzeczy już znanych Ale jak 
nazwać starem słowem rzecz zupełnie nową? Chcieć rzeczy 
nowej, a gniewać się na nazwę jej nową, czyli to sens? Auto
rowi w końcu należy się do pewnego stopnia wolność, a gdy 
on ją wykonywa, jest w swem prawie.

Rzeczesz teraz: „Ależ prawić mi o Bożym, Bożoczłomie- 
czeńskim i Chrystusowym Jeniuszu w ludziach, i to wszystkich, 
a, bracie, to grzech! Słysząc to, stają mi włosy na głowie.“ 
Jeżeliś ślepowierca ciemny, odpowiadam, to połóż książkę i nie 
czytaj dalej! Ty rzeczy takich niepotrzebujesz i nigdy nie- 
pojmiesz. Jeżeli zaś masz rozum i razi cię tutaj li niezwy
kłość językowa; to znak, że powinno się Ciebie namaścić przody 
wstępnie, nim poda Ci się rzecz sarnę; że przygotować Cię 
wypada innym jakim zwyczajnym sposobem do pojęcia tego, 
so wydaje ci się niezwykłe.

Co mysł? Wie się to już dobrze i z Chowanny i z My- 
ślini, a nawet z niniejszego dzieła. Mówiło się o nim już tyle- 
kroć i wiele. Oznaczy się go również na tern miejscu, sto
sownie do potrzeby nowej, a świeżo występującej, jednakże 
nie natychmiast. Przody przyjrzeć się nieco należy wyjawom 
jego na łonie Ludzkości. I tutaj a posteriori na początek, — 
a priori zaś na koniec. I tutaj jest Historyozofa, która uspo
sabia duszę do pojęcia znaczenia i istoty mysłu, a ułacni 
i upraktyczni nam rzecz. Teraz dość wiedzieć, że on widzi 
absolutną jedność tamtego i tego świata, tudzież wiary i umie
jętności, a widzi ją bezpośrednio; że sam jeden przeto zdolny 
jest dać nam Filozofią istną i rozstrzygnąć ostateczne, przy



—  415  —

schyłku poprzedzającego Ustępu położone Człowieczeństwa 
zadanie.

*  *
*

Szelling, najjenialniejszy z filozofów niemieckich, pełen, nie 
systematyczności, schematyzowania i formalizmu, ani oderwań 
czczych, ale pomysłów wielkich i dla tego najmilszy Polakom 
ze wszystkich, — zwróciwszy oczy na trzy religijne główne wy
znania europejskie, tj. na Katolicyzm, Protestantyzm i Sehy- 
zmę, a widząc, że Chrześciaństwo istne, lubo sporządza każdej 
z trzech wiar tych posady, niewyjawiło się w żadnej z nich 
całkowicie i unosi się wysoko po nad niemi; bacząc na wza
jemne ich nienawiści i znając Chrystusową Miłość Bliźniego, 
która także pomiędzy Obrzędami różnemi, zwłaszcza zaś bti- 
źniemi panować powinna; — popadł w mysi pr roczy i za
wołał : „Rozwalają się Kościoły Ś. Piotra, Ś. Pawia i Ś. Ma
teusza, które już posłannictwa swego dokonały, a na gruzach 
ich zbudowan będzie jeden jedyny, iście chrześciaóski i po
wszechny Kościół Ś. Jana Apostoła. Pogodzą się w nim, jako 
pogodzone są w Ewanielii Chrystusowego tego ucznia i ulu
bieńca, Objawienie i Filozofia, Wiara i Umiejętność, tamten 
i ten świat, które dzisiaj są w boju i trapią Człowieczeństwo. “

Zygmunt Krasiński znowu, najjenialniejszy z wieszczów 
polskich, pizedstawia poetycznie w „Trzech myślach Ligenzy 
jak w Rzymie, śród przechrześciańszczonego Panteonu, pełnego 
szlachty polskiej, która, będąc jeszcze rycerską, jeszcze ciałem 
i duszą katolicką po średniowiecznemu, sama jedna pozostała 
Papieżowi wierna, — jako, mówię, śród Świątnicy Pańskiej 
stołecznej, po cudownych znakach i wstrząśnieniach, otwierają 
się wreszcie nagle podkościelne pieczary. Posąg Ś. Piotra 
zapada z trzaskiem w grób, który zamyka się natychmiast, 
a posąg Ś. Jana Apostoła staje na miejscu Jego. A nawet 
szlachta polska wtedy pojęła, że czasy się spełniły; — że od- 
tąd Prawda i Światłość, którą jest Bog, tak w Objawieniu, 
jak w piersi wszelakiego człowieka, staną się treścią wiary
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i umiejętności, wiekuistą Ludzkości europejskiej skałą; że 
Clirześciaństwo nieprzeminie, ani przepadnie, ale odrodzi się 
i zakwitnie, jak nigdy przedtem; że ukaże się na łonie jego 
przyobiecany od Zbawiciela i Wrońskiego Paraklet, który zba
wi nareszcie świat.

Oto dwa głosy, przez który odzywa się Jeniusz Boży, ogła
szający Ludzkości nowinę szczęśliwą, a od dawna oczekiwaną; 
dwa głosy wypowiadającego się na gwałt, lubo jeszcze nie
świadomego ani siebie samego, ani nazwy swej, mysłu!

Szelłing i Krasiński ujrzeli potrzebę Kościoła Ś. Jana 
Ewanielisty, tj. pogodzenia wiary z Umiejętnością, lecz niepo- 
dali głównych przyszłego Chrześciaństwa tego pierwiastków 
i znamion, zasad i zarysów. Pochwycili więc za sprawę tę 
Ronge i Czerski, a poczęli w Niemczech pracować około zbu
dowania nowo-katolickiego, wszystkie wyznania chrześciańskie 
zjednoczyć zdolnego Kościoła w myśl Ewanielii Ś. Jana. Lecz 
niedopięli celu i padli. Czemu? Rzecz ta niedojrzała jeszcze 
ani w nich samych, ani w Ludzkości. Co wreszcie podoła 
jeniusz, o to kuszą się darmo talenta. Nieznając jeszcze Fi
lozofii istnej, dopiero w Panteonie tym wyświtującej, nieu- 
mieli dobrać się do umiejętnego dla Kościoła ich gruntu. 
A tylko Prawda i światłość, z głębin najgłębszych wydobyta 
i słońcem już jaśniejąca, uwieńczyć może pomyślnym skutkiem 
przedsięwzięcia tego rodzaju. Ronge i Czerski atoli dają świa
dectwo, że czuje się potrzebę pogodzenia Kościoła z Umiejętnią, 
czyli, że mysi przebudza i wyczynia się we świecie naszym.

Co znaczy, iż do Szellinga Niemca, przyłączył się Krasiń
ski, pisarz polski, tak natchniony i proroczy, a do Rongiego 
Czerski? Oto, że w Niemczech, po przewędrowaniu dzielnic 
zmysłu i umysłu, lub Empiryi i Spekulacyi, dotarło wreszcie 
do granicy i krawędzi kojarzącego ich mysłu, który, będąc 
własnością Narodu polskiego, podług przysłowia: uderz tylko 
w stół, a nożyce się odezwą, poruszył się natychmiast, gdy go 
dotkniono, i popierał sprawę. Jest to pełna znaczenia dla nas 
skazówka z niebios, iż to, co Niemiec przy końcu filozofi-
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cznych dociekań swoich przeczuwać począł i po swojemu 
w nowe Odszczepieństwo od Kościoła przeistoczyć chciał, po
dniesione będzie od Polaka i urobione odeń w Filozofią istną, 
z Ewanielią ś. Jana zgodną; w mądrość rodzimą, do pano
wania nad Ludzkością w przyszłości od Boga przeznaczoną. 
I był Naród nasz ku temu usposobion. Umie on przyswajać 
sobie ziemską romańskich Rozumowców i germańskich Umy- 
słowców umiejętność, lub materyalny i duchowy Panteizm, 
merozstając się nigdy ani z Wiarą, ani z osobistym Bogiem! 
Pizyjmuje racyonałizm tak łatwo, a w duszy swej ma tyle 
Mistyki. Słowem, mysł, kojarzący tamten świat z tym świa
tem, a z nim 1- ilozofia istna, to potęga jego wewnętrzna głó
wna. Wyczynił też on już z siebie pierwsze Filozofii istnej 
uroby. I dzisiaj już ma prawo zawołać do Francuzów i Niem
ców : „Rozwalają się świątnice Umiejętności waszej. Na miej
scu ich stanie Umiejętność polska. Przyszłość jest moja!“ 

Walka Wiary z Umiejętnością, trzysta lat z okładem 
tiwająca, znudziła świat. Na przemiany otrzymywał w niej 
górę, albo tamten, albo ten świat. A nigdzie i nigdy miłości 
chrześcijańskiej, ani świętego pokoju. Gdzie pojrzysz, same 
nienawiści. Księża biją na ludzi myślących, przezywając ich 
bezbożnikami, kacerzami. Nie! Dłużej tak być niepowinno 
i memoże. Wiara i Umiejętność, to prawa i lewa ręka wypo
wiadającej się na piersiach Czasów Prawdy wiekuistej. Ręka 
jedna, nie kaleczyć i ucinać, ale wspierać ma drugą. Niech 
obiedwie pracują razem, zgodnie i w jednym celu! Oto prze
konanie dzisiejszego świata, zwłaszcza między Polakami upo
wszechnione. Wywołał je budzący się wreszcie filozoficzni/ mysł.

*
*  *

Śród powszechnego uczucia potrzeby pogodzenia treści 
wiar owej z treścią umiejętną,, poczęto przetrząsać dzieje, szu
kając w nich śladów, ażali Ludzkość niedokonała już kiedy 
tego dzieła, które po wszystkie czasy ukazywać się musiało
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jćj zbawieniem. I odkryto, iż stało się to już w najodleglej
szej starożytności i później pokilkakroć, z początku niezupeł
nie dokładnie, w końcu zaś wybornie, jak tylko tego życzyć 
sobie można. Przejrzyjmy ninie te historyczne mysłu wyjawy!

Najstarsze pogodzenie tamtego świata z tym światem za
szło w starożytnych tak zwanych Misteryach. Tajemnice 
Kapłaństwa egipskiego były zarazem Kościołem Poświęconych 
różnego stopnia i najgłębszym, najrozleglejszym Uniwersytetem. 
Tu Błagalnia i Umiejętnia są w zgodzie, stanowią jedno święte 
Ciało. Skojarzono tu szczęśliwie Wiarę z Wiedzą, Niebo 
z Ziemią. Jakim sposobem? Uznano, że tamten świat jest 
świata tego wiekuistą, istotą, podstotą i piastą, a tkwi w nim, 
jako jądro jego z niebios, po wszystkie czasy bez początku 
i końca, że ten świat znowu nic innego, tylko to zmysłowy, 
co chwila świeży tamtego świata wyczyniec. Tutaj zjedno
czyła się mądrość toświatowa Racyonalistów z mądrością tam- 
toświatową Kapłanów i Mistyków, a Filozofia z Biało - i czar- 
noksięstwem. Kapłan egipski był zarazem mędrcem, cudotwórcą 
i czarownikiem, w ostatnim zaś stopniu prorokiem i samo
dzielnym Mesyaszem. Zgłębiał nasamprzód tameczną świata 
tego istotę, którą okazały się mu mieszkające na dnie przy
rodzonych sił Demony, białe i czarne, lub dobre i złe, — 
a później starał się o władzę nad tą istotą. Tutaj niewidziało 
się już ani Jończyków, ani Eleatow, tj. ani Rozumowcow, ani 
Umysłowców, jak pomiędzy toświatowemi Filozofami w Gre- 
cyi. Poświęcony, to Mysłowice lub ten, co w ostatecznych 
głębokościach istoty ludzkiej, tudzież na dnie rzeczy i myśli 
tego świata wypatruje wciąż jednę i tę sarnę, wiekuistą, ży
wotną Osobistość. Absolutem jego Osoba, a hasłem: „Nullum 
est inter numenon et phaenomenon discrimen; Theologia a Phi
losophic Magia a Physice, et vice versa, nihil differt.“ Od
kryto i urobiono też tutaj wszystkie Prawdy tamtego świata, 
na których stoi ten świat, a lubo Prawdy te zagrzebane były 
w popiele zabobonów pogańskich i dziwów czarodziejskich, 
jak perły we śmieciach, są przecież już tak wielkie i święte,
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iż ma się dość ludzi, zwłaszcza między Archeologami i Filo
logami, co prawią, że Chrześciaństwo nie co inne, tylko Ta
jemnica i Prawda staro egipska zdradzona, a z Piramid na 
widocz wszystkiego świata wydobyta i z dachów rozpowie- 
dziana. Wyznać potrzeba, iż Hermes Trismegistos był potę
żny Jeniusz Boży i otrzymał wiele od niebios, iż odznaczył 
się mystem a zbudował słup na wiekuistych prawdach osa
dzony, który stał długo i silnie, a runął tylko przed chrze- 
ściańskim krzyżem. — Tajemnice zaś eleuzyjskie u Greków 
były egipskich odgłosem, a miały, mniej więcej, to samo zna
czenie i zadanie.

Mędrzec niebieski Fo w Tybecie i Budda w Japonii do
konali tego samego na łonie Azyi, co Hermes Trismegistos 
w starym Egipcie. I u nich tamtem i ten świat są pogo
dzone. Bliżsi byli Chrystusa, a więc i dzieło ich podobniej- 
sze już do Chrześcijaństwa. To jakby poprzednicy Chrystu
sowi, których panowanie trwa jeszcze, ale przed Chrystusem 
ustąpić musi. Tu należy cześć Mitrasa, co utworzyła się, 
mniej więcej, w tymże czasie, w którym narodził się Chrystus. 
Ona usiłowała znieść Bałwochwalstwo stare, postawić Boga 
jedynego, osobistego, prawdziwego na ołtarzach rzymskiego 
widnokręgu, a pogodzić tamten świat z tym światem. Nie- 
umiała atoli uczynić tego należycie. Dla tego też tak rychło 
przeminęła, jako za dni naszych Ronge i Czerski. Miejsce 
Mitrasa zajął na ziemi Chrystus, albowiem On jeden był pra
wdziwie tego godzien. Pomija się tutaj wszystkie te i podo
bne wyjawy historyozoficzne, jako li przechodnie i wstępne, 
a przystępuje się do wyjawu najważniejszego, najpotężniejszego.

Jest wyjawem takim Chrześciaństwo, mianowicie zaś Zba
wiciel nasz, Chrystus sam. W Nim pogodzon tamten świat z tym 
światem. Podług Katechizmu, dwie są w Chrystusie istoty: 
jedna boska, druga ludzka, co znaczy, iż są w Nim dwa światy, 
tamten i ten, a to w bezwzględnej Jedni. On Syn Boży i Syn 
Człowieczy, tj. Syn tamtego i tego świata. Kto Go widzi, widzi 
zarazem niebieskiego Ojca. Nietylko więc tamten świat, ale

27*



i Bóg jest w Nim. Sam zaś prawi: „Wyście bracia moi, 
a Ojciec mój i wasz jest zarówno Ojciec niebieski.11 Zaczem, 
i każdy z nas ma w sobie także dwie istoty: jednę z niebios, 
nieśmiertelną, wieczną, boską, — drugą z ziemi, doczesną, 
skazitelną, ludzką, lub dwa światy: tamten i ten. A Apostoł 
naucza: „Wyście Kościół Pański.“ Więc także na dnie istoty 
naszej jest Bóg. Tutaj wyświecone zostało Przeświadczenie 
ludzkie w ogóle, lub to, co zowie się jaźnią, kmiotem. Ono wie
0 sobie i o świecie, bo zasadą jego tamten i ten świat w je
dni, a ostatecznym, świadomym siebie gruntem Bóg. — Nie 
dość! Podobnież zaopatrzon tu zostaje również Przedmiot, tj. 
Wszechświat. Bóg albowiem jest wszechmocny, a Apostół 
mówi: „Gdybyście Pana szukali, owabyście snać Go namacali
1 naleźli. Albowiem w Nim  żywiemy i ruchamy się i jeste
śmy. “ (Dzieje ap. 17, 27, 28). „Rzeczy, które są w Bogu nie
widzialne, od stworzenia świata stają się, przez uczynione rze
czy, widzialne.“ (Rzym I. 20.). Cóż stąd? Także na dnie 
rzeczy, które w Bogu są niewidzialne, a dopiero po stworze
niu świata stają się widzialne, jest, jako i w nas, utajony tamten 
świat, a ponieważ w Panu żywiemy, ruchamy się i jesteśmy, 
Pan zaś jest wszędy, również Bóg. Tak człowiek, jak wszy
stek nieogarniony rzeczy Przybytek Pański jest tedy Jedno
ścią tamtego i tego świata, a stolicą Bożą. To główna myśl 
Chrystusowa. A wszelakoż Chrześcianin dzisiejszy pyta się 
jeszcze o tego i tamtego świata Jedność i widzi w niej jakieś 
tam filozoficzne kacerstwo! Co to za zboczenie od przenaj
świętszego źródła swej wiary; co za nieuctwo!

Jak w Osobie Zbawiciela i nauce jego samej, tak też 
w całym nowym Zakonie. Jedność tamtego i tego świata za
chodzi tu ciągle, a trzymana jest krzepko. Jan Ewanielista 
wreszcie występuje, jako człowiek Objawienia i Umiejętności 
zarówno, a, co tylko napisał, to mądrość, nie w Antynomiach 
Rozwagi i Ingenialistyki tkwiąca, lecz Mysłu i Filozofii jego 
istnej już, co do dwu czynników swych, pogodzona, a stąd 
pełna, żywa, rzeczywista, lub Boża. Dość przytoczyć tu tylko
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Zagajenie Jego Ewanielii: „Na początku było Słowo, a ono 
Słowo było u Boga, a Bóg był ono Słowo. Wszystkie rzeczy 
przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. “ 
Słowo to, które jest u Boga i Bogiem samym, a znaczy Chry
stusa, drugą Osobę w Trójcy, to Bóg i świat tamten, z przy
miotów Bożych powstały i za Bogiem położony, stwarzający 
ten świat i stający się wiekuistą jego istotą. Świat ten jest 
tylko widomym tamtego świata w nim utajonego wyjawem. 
Czyli to nie Filozofia, na jedności tamtego i tego świata 
ugruntowana, której dziś szuka się tak pożądliwie? Czy nie- 
wypowiedzian tu główny jej pierwiastek? — Kównież pod 
względem władzy duszy i źródła poznania, które nas do Filo
zofii takiej wprowadza, najduje się u Ś. Jana apostoła naukę 
stanowczą. On prawi: „Jest światłość, która oświeca każdego 
człowieka, przychodzącego na świat. “ Co znaczy tu światłość? 
Jest to oczywiście wiedza bezpośrednia, o Bogu i tamtym świę
cie sama przez się wiedząca, a jaźni ludzkiej przyrodzona, Je- 
niusz Boży w nas, lub to, co zowie się nam mysłem.

Ojcowie Kościoła, jako Chrystusa i Apostołów Jego od 
nas bliżsi, dają jednostronną Filozofią, a zawsze ugruntowaną 
na Jedności Wiary i Umiejętności, Objawienia i niepodległego 
badania, lub tamtego i tego świata. Dopiero później rozpada 
się rzecz we dwa obozy. Kościół średniowieczny począł brać 
za wyłączną i jedyną Prawdę tamten świat i wywołał sam, 
w naturalnem i loicznem rzeczy następstwie, Umiejętność no
wożytną, dzierżącą się li tego świata. Dwójcy tej niema ani 
w Chrystusie, ani w Apostołach, ani w Ojcach Kościoła. Ona 
córka późniejszych ciemności, które ogarnęły ród ludzki i za
kryły mu pierwiastkową światłość, a które trwały aż dotąd.

Starożytność nalazła zniesienie rozdzierającej ją Dwójcy 
i Zbawienia swoje w Misteryach. A kędy szlakować ma Zba
wienie podobne dzisiejszy chrześciański, w Antynomie rozbity 
świat? Nie w tameczności oderwanej i pustej, do której, jak 
Promoteusz do góry Atlasu, przykuty został, a która wyda
wszy średniowieczną noc i barbarzyńskość, spłodziła w końcu
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nowożytnych Rozumowców i Umysłowców, rozwalających bu
dowę społeczeńską i zabijających wszystko, mianowicie zaś 
Boga i tamten świat; — ani w tutecznosci oderwanej i pustej, 
do której nareszcie zawrócić musiał, która pogrążyła go w ma- 
teryalizmie bezecnym, a która, przy całem nieskończonem nauk 
i umiejętności bogactwie, bez tamtego świata ukazuje się naj
okropniejszą spółcześnego Człowieczeństwa płytkością i nędzą. 
Gdzież tedy ? Ani w jednej, ani w drugiej z osobna, gdyż po
szłoby się na nowo przewędrowanemi już, a za błędne i nie- 
bespieczne uznanemi tory. Zaczem, ponieważ okrom nich 
i za niemi niema już innego gościńca, i w jednej i w drugiej 
pospołu. Do wypadku tego Mysi i Filozofia dobiera się nie
podległe. On podań zostaje tutaj od Jeniuszu Bożego i mą
drości jego.

Zbawienie dla dzisiejszego świata, nie w Misteryach egi
pskich, które zbyt są już odeń oddalone, a zdumiewać mogą 
tylko archeozofów. Trudnoby tak mu było uwierzyć w Her
mesa Trismegista i przemądry słup jego. Atoli ma on u siebie 
Tajemnice nowsze, lub Słowo Boże, od Chrystusa wypowiedziane; 
ma Ewanielie i Pisma Ojców Kościoła, nauczające, że świat 
tamten i świat ten są dwoma koniecznemi sprawcami czło
wieka i wszechistnienia, lub powszechnego, jedynego w sobie 
świata, który rzeczywisty i żywy, a którego Stwórcą, Królem 
i Panem osobisty Bóg. Średniowieczne Chrześciaństwo zbłą
dziło, że ze świętych źródeł Objawienia przyjęło tylko tamten 
świat, który bez świata tego ukazał się w końcu czczem ode
rwaniem i baśnią; — a Umiejętność nowożytna błądzi, iż 
trzyma się li tego świata, który bez tamtego czcze widmo, 
zmysłowa, lub umysłowa mara. W Chrystusie tedy i w duchu 
Jego rozjaśnionym dziś wreszcie od Filozofii istnej, jest Zba
wienie dla dzisiejszego, we dwa obozy, rzezać się pragnące, 
rozbitego świata, który atoli powinien pójśdź za Umiejętności 
mistrzowskiej głosem, a kusić się o wszechstronniejsze i głębsze, 
niż dotąd, o rzetelne Objawienia zrozumienie. Prawda jest 
jedna i jedyna. Jeżeli ona, jak powtarzamy to co chwila,
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i w Objawieniu i w Filozofii; to wiara i umiejętność w końcu 
zgodzić się z sobą muszą. Jako byli Kartezyusze, Bakonowie, 
co przewiedli średniowieczny tamten świat w nowożytny ten 
świat i utworzyli przez to czas nasz; tak ninie nowi Karte
zyusze i Bakonowie zjednoczyć mają nierozdzielnie tameczność 
z tutecznością, Objawienie z niepodległą Wiedzą, a uczynić to 
w ogólnem przeświadczeniu Człowieczeństwa, co uczynił Bóg 
we wszechistnieniu, lub innemi słowy, skojarzyć starożytne 
i nasze Pogaństwo ze średniowieczną Mistyką. Wtedy Filozofia 
wyrzecze Przeświadczenie Człowieczeństwa wszech czasów i bę
dzie Słowa Bożego, stającego się ciałem, wyrazem wiernym. 
Ustanie walka Antynomii i równowaga jej ingenialistyczna, 
a będzie Królestwo Boże i święty pokój na ziemi. Stać się 
Kartezyuszem i Bakonem ludzkościowej potrzęby nowej i dać 
światu Filozofią istną, oto zadanie dla naszego czasu!

Nim pójdziemy dalej, widzimy się zniewoleni do dobro
wolnego, z głębin duszy wydobywającego się, a pełnego uwiel
bienia wykrzyku: „Nazareńczyku wielki, święty, Boży! Jakoś 
był przed wieki, tak jesteś dziś także, po 18tu stóleciach i tylu 
coraz wyższych Ludzkości rozwojach, sam jeden prawdziwie 
mądry i niesiesz nam słowo Zbawienia. Od Ciebie tylko na
uczyć się można, nie rozcinać na poły, jak dotąd było, lecz 
pojąć w żywotnej całości świat Boży, na którego piersiach ży
jemy, a w którego głębinach Bóg. Ciemny, głupi to człowiek, 
co Boga żywego w Tobie niewidzi. Filozofia, niemogąc się 
mądrości Twojej dość nadziwić, Boskość twoję uznaje radau

Czyli już na miejscu tern Objawienie i umiejętność nie
podległa niepogodzone, a znaczenie i posłannictwo Filozofii 
istnej niewypowiedziane jasno?

*  *
*

Wykrzykujesz znowu! Słucham przeto: „Mamli, mówisz, 
przyjąć Boga i tamten świat za istotę świata tego, a uznać 
bezwzględną obu światów tych Jedność, li z powodu, że tak
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twierdzą Misteryę ogipskie, Chrystus, Ewanielie i Ojcowie Ko
ścioła? To byłoby nie filozoficznie. Potrzeba rzecz tg umie
jętnie wygruntować, jeżeli uznać ją mam za Prawdg. Wiem 
bezpośrednio i pewnie o świecie zmysłowym, bo mam otwarte 
dlań zwierciadła zmysłów, w których się on przegląda i które 
go dotykają. Wiem, również bezpośrednio i pewnie o świecie 
umysłowym, bo mam umysł, którym myślę, a myślenie moje 
i obce duchowo widzę. I tam i tutaj ipse video. Ale, jakież 
jest bezpośrednie i nieomylne oko dla tamtego świata i Je
dności jego z tym światem ? Uwaga mistyczna, jako sam, 
mniej więcej, nauczasz, niedopina tu celu, a Rozwaga równo
waży, ale nie jednoczy przeciwstawy. Mysł zaś twój, w którym 
widzisz, niewiadomo skąd i dla czego, Jeniusz Boży i Chry
stusowy, jest jeszcze mi ciemny, jeszcze mglisty, jak Osyanowy 
duch siedzącego w obłokach bohatera nieboszczyka. “

Oto mi człowiek, odrzekam! Niedawniuchno, słysząc wy
sokie tytuły mysłu, jako Jeniusz Boży, Jeniusz Chrystusowy, 
był niefilozofem i lękał się grzechu, myśląc rzeczy takie. Teraz 
zaś, gdy okazało się mu Jeniusz ten na Zbawicielu, on znowu 
wielki Filozof i wymaga dowodów filozoficznych! Tyś, a nie 
kto inny, spowodował powyższe historyozoficzne poszukiwanie. 
Dało się Ci je, ażeby uspokoić twą religijność, nie zaś, ażeby 
robić je mysłu i Filozofii gruntem. Ale skutek wyborny. Już 
chęć twoja filozoficznych dowodów okazuje, żeś pracą powyższą 
przygotowań został do głębszego osnowy tej pojęcia. Słuchaj 
więc, a rostoczę Ci ją umiejętnie!

Okiem, nie mistycznem, ale filozoficznem, tamten świat 
widzącem i ze światem tym go kojarzącem, jako się zaraz 
z góry na czele ustępu rzekło, jest Mysł. Dowód tego, który 
rozwodzi się tutaj zwolna i cząstkowo, jest taki:

Zmysł jest pierwsze źródło Poznania, a widzi niezmierzony 
zmysłowy świat. „Sentio, ergo res est, atque res sum f Wy
rzekłszy to, mam bezpośrednią Pewność o bytności zmysłowego 
świata, tudzież o tern, żem zmysłowa istota sam. Że rzeczy 
są, jestem tego nieomylnie pewien; jestem tego jak  najmocniej
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świadom; to wiem i znam doskonale; albowiem je widzę 
słyszę, wącham, smakuję i dotykam. Byt świata zmysłowego, 
mając za sobą w istocie mej, również zmysłowej, bezpośrednią 
pewność, niema i niepotrzebuje innych pośrednich, by też naj
bardziej loicznych i racyonalnych, dowodów. Bespośrednia 
pewność jego we mnie, to dowód dlań prawdziwy, jedyny, naj
potężniejszy, niepodobny do obalenia. Gdy jeden z Sofistów 
w Atenach wymagał dowodów, że zmysłowy świat istnieje, 
Dyogenes, jako już wiadomo, złoił go kijem i zapytał: „Czy 
kija niepoczułeś? Skoro ten kij tylko jest, to jest i zmysłowy 
świat. “ I dowód ten skuteczny był.

Zgoda! Zmysł daje nam bezpośrednią i wstrząsnąć się 
niedającą świata zmysłowego Pewność. Ale, uchwyć rzecz 
głębiej i odpowiedz mi: Czemu? Co zmysłu i bezpośredniej 
pewności jego grunt? Oto, że na dnie zmysłu utaja się tran
scendentalny jego pierwiastek, tj. mysł, ona światłość Boża 
wszystkim nam dana, on Jeniusz Boży w nas; — że zmysł 
jest 2 mysłu. Widzi się właściwie, nie zmysłem, lecz mysłem, 
wstępującym w zmysł, ilekroć mu chodzi o zetknięcie się 
ze zmysłowym światem. Zmysł sprawuje li materyalne okulary, 
lub Jońskie szkiełko, dla transcendentalnego mysłu. Jako jaźń 
nasza potrzebuje ciała, ażeby wejśdź w związek ze światem 
rzeczy; tak mysł niebiański, ten tajemniczy wzrok jaźni, ubiera 
się w zmysł, ażeby mógł ze światem tym pozyskać styczność. 
Gdy uimeramy i gdy, pospołu z człowiekiem naszym tame
cznym, ustąpi także przywiązany doń mysł z naszego ciała; 
to niewidzimy niczego, choć mamy jeszcze dobrze uorganizo- 
wane oczy, i niesłyszymy, choć ucho nasze w porządku. Tylko 
przez mysł ma znaczenie i władzę zmysł. Me zmysł, lecz 
mysł wymawia powyżej: Sentio. Mysł, to przeświadczenie 
zmysłu, które jest wszędy i zawdy z niebios. Czyli i teraz 
jeszcze w głowie Ci nie dnieje? Czy jeszcze Ci mysł zmroczny?

Ale, zapuśćmy się znowu głębiej w rzecz! Co mysłu, 
wstępującego w zmysł i patrzącego przezeń na zmysłowe rzeczy, 
grunt? Mc innego, tylko on Kościół Pański w nas, tylko wi-



—  426  —

zerunek Boży, tylko niebiański i nieśmiertelny Adam w nas, 
tj. jaźń, nasza, Ja twoje lub moje, sprawujące w nas ostateczne 
ognisko zmysłowego świata, czyli jego i nasze przeświad
czenie; — Ja, będące mysłu podścieliskiem i jednym z pro
mieni Boga samego. Gdy widzi się zmysłowy świat, to pogląda 
nań, nie mój zmysł, ani nawet mój mysł, które są li narzędzia, 
lecz właściwie moja transcendentalna, z Bogiem pokrewna 
ściśle złączona Jaźń.

Jaki wreszcie jaźni mej, zmysłowy świat widzącej, grunt? 
Jest 011 tenże sam, co i w całem Stworzeniu; — jest to, czego 
jaźń moja promyczek jeden, zeń wypływający i zrosły, czyli 
Bóg. I oto, wykładając istotę zmysłu, dotarło się do jaźni, córy 
Bożej, lub do tamtego świata w nas, a wreszcie do Boga. 
I Wolfowa Metafizyka ma słuszność, że Bóg ostateczny wszy
stkiego grunt. Dopóki się doń niedokopiesz, niezgłębiłeś ża
dnej rzeczy. Gdy tedy widzi się zmysłowy świat, to przez 
oczy ludzkie pogląda Bóg sam. I tutaj pada światłość na 
System Fichtego. Skoro w Jaźni mej Bóg, to Jaźń moja, 
kładnąc się za sobą, stwarza sobie nieomylnie świat. O, lękaj 
się ludzkiego oka i nieobrażaj go żadnem zgorszeniem, bo 
patrzy przez nie Bóg! Co zaś Bóg, ostateczny we mnie 
i we wszystkiem grunt, przez oczy me widzi, a przez uszy 
me słyszy, to, zaiste, musi być Prawda nieobalona, albowiem 
Bóg mylić się niemoże. I to właśnie przyczyna bezpośredniej, 
a żadnych dowodów niepotrzebującej Pewności zmysłu. — Że 
są mnogie zmysłowe złudzenia, wskutek błędnego sądu naszego 
powstające, to niezawodna. Ale zmysł sam niemyli nigdy. 
Zresztą zmysłowe złudzenia, by też były chorowitego, zepsu
tego zmysłu wypadkiem, nienadwerężają bynajmniej Pewności 
zmysłu i wszystkich prawd głębokich, tajemniczych z nią 
związanych.

Umysł znowu jest drugie źródło Poznania, a widzi umy
słowy świat, tj. widzi idee i myśli. „ Cogito, ergo mens sum, 
atąue mens est.u Wyrzekłszy to, wiem nieomylnie, że myślę 
sam i że myślenie Jest; że we mnie i za mną istnieje duch.



Kto odmawia bytu umysłowemu światu i widzi w nim marę, 
nicestwo, Ideologią, jak czyni to zwykle Empiryk; ten myśli 
i myślenie przeczy w jednejże chwili; ten mówi: cogito, ergo 
non cogito. Są to już brednie. A czemu? Bo umysł, równie 
jak zmysł, posiada bezpośrednią Pewność, a niema i niepotrze- 
buje ani dla bytu własnego, ani dla bytu umysłowości w ogóle 
syllogistycznych, lub pośrednich i sztucznych dowodów.

I tutaj zachodzi co do joty to samo, co przy zmyśle. 
Na dnie umysłu utaja się mysł, lub ona światłość Boża, 
wszystkim nam dana, on Jeniusz Boży w nas, lubo niewszyscy 
rozbudzają go w sobie pod względem duchowego świata. Kto 
zasnął twardo we zmysłowym, ten nieprzebudzi się w umy
słowym świecie. Wreszcie chłopięta mają li rozum, a dopiero 
młodzieńce także umysł rozbudzony. Umysł, to tylko Eleackie 
szkiełko dla transcendentalnego mysłu. Gdy mysł zajrzeć chce 
do idealnego świata, wstępuje w umysł i patrzy przezeń. Bez 
mysłu umysł nicby niewidział, aniby żadnej idei nieutworzył. 
Tylko przez mysł, który jest transcendentalny, staje się źródłem 
poznania i władzą duszy umysł.

Na dnie zaś mysłu, jako się już rzekło przy zmyśle, jest 
jaźń, a na dnie jaźni Bóg. Gdy widzi się coś umysłem; wtedy 
patrzą w idealny świat nasze Ja z niebios i mieszkający w niem 
Bóg. Myśli i idee, które tworzymy, jeżeli tylko w nich Prawda, 
podaje nam Bóg. Bóg jako w nas, tak i za nami, jest Stwórcą. 
On sam pierwiastek twórczości naszego ducha., jako i pierwiastek 
wszechtwórczości w Przyrodzeniu. Ponieważ Bóg sam myśli 
przez n as ; przeto również Bóg, a Ty, lub ja z Nim pospołu, 
w wewnętrzu rzeczy widzi myśli Boże, duszą rzeczy tych 
i gruntem Metafizyki będące. Hegel, acz potężny Myśliciel, 
z nim zaś Spekulacya cała, niezna tych wypadków, bo niedo- 
tarła do samego dna umysłu, na którym się opiera, i nieujrzała 
na dnie jego sa7nych osobistości, tj. ani umysłu i jaźni ludzkiej, 
ani Jeniuszu Bożego i Boga w nas. Jest to tedy przemądra 
Płytkość i całkowita nieznajomość Filozofii istnej. O, cale inaczej 
ma się z Chrześciaństwem! Tam nas uczą: „Wyście, nie swoi,



—  428 —

lecz Boży. Bóg w was mieszka i przez was myśli. “ Drogi 
Czytelniku! Strzeż się myśli nieczystej, a cokolwiek snuje Ci 
się po głowie, niech będzie święte! Inaczej Bóg ustąpi z Ciebie 
i przepadniesz.

Ponieważ zmysł widzi zmysłowy, a umysł umysłowy świat; 
ponieważ dwa te światy składają się, jak ciało i dusza, w jeden 
świat żywy, który zowie się w ogóle tym światem; ponieważ 
wreszcie dno transcendentalne zmysłu i umysłu jest mysł: 
przeto mysł widzi bezpośrednio ten świat, a stanowi i sporządza 
umiejętne jego ugruntowanie. Ugruntowanie to tak krzepkie, 
że patrzy przez mysł i ludzka jaźń niebiańska i Bóg sam. 
Świat ten stoi przeto w jaźni naszój na posadach silnych.

Mysł nakoniec, wzięty sam dla siebie i zupełnie czysto, 
tj. w całkowitem odgarnieniu od zmysłu i umysłu, jest, jak 
z Chowanny i Myślini wiadomo, trzecie źródło Poznania, 
a widzi, nie już zmysłowy, ani umysłowy, lecz tak zwany trzeci, 
lub transcendentalny świat, tj. Boga, Boskość i wszystkie rzeczy 
tamtego świata, a widzi je prawdziwie bezpośrednio, bez miary 
bezpośredniej, niżli, gdy pogląda przez zmysł, lub umysł. Przez 
zmysł i umysł patrzy mysł w ten świat jeszcze pośrednio, tj. 
przez toświatowe okulary swoje. Ale, poglądając na Boga 
i tamten świat, niepotrzebuje okularów takich, a patrzy gołem 
okiem transcendentalnym, przeczystą światłością z niebios, 
wszystkim nam daną, lub Jeniuszem Bożym. Widzi też naj- 
bezpośredniej, lub w najwyższym bezpośredniości stopniu. Stąd 
bezpośrednia Pewność Poznania jego jest najsilniejsza, a niema 
i niepotizebuje dowodów. Mysł wiedza bezpośrednia z jaźnią 
zi osła, w sob'e samej tameczna, a o Bogu i tamtym świecie 
świadcząca. On mieszkający w nas Jan Chrzciciel, który przy- 
gotowywa świat do Ewanielii! — Człowiek, w którym roze- 
Iśniał tameczny i wiekuisty, niebiański mysł, poczuwa w sobie 
Boga i tamten świat cały; zna się Prawdą, Pięknością, Cnotą, 
Świętością, Prawem, Wolnością, Miłością, wszech Boskością, 
i wie, że wszystkie te nieba są i w nim i za nim rzeczywiście.
Że słowa te są rzetelne, poświadczają krocie męczenników re-
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ligijnych, politycznych i moralnych, wszyscy, co giną, za prze
konanie i sumienie swoje, za Ojczyznę i Ludzkość, za coś 
wielkiego i szczytnego, a sprzedać się i upodlić niemogą. 
Mysł ma także łacińskie swe hasło: „Numenon sum, ergo nu- 
menon, ergo Deus est.u Kto przeczy Boga i nienajduje go 
ani w sobie, ani za sobą; temu brak sumienia, brak światłości 
z  niebios. Ten albo zbrodniarz, z którego Jeniusz Boży i Bóg 
ustąpił, albo dwunożny zwierz. Kto wymaga dowodów dla 
bytu Boga i tamtego świata, stoi jeszcze zbyt nisko, by też był 
i najsławniejszym Fizykiem, lub Metafizykiem, Matematykiem 
lub Loikiem. Jemu życzyć należy, by doświadczył burzy mor
skiej, więzienia, innych położeń okropnych, ażeby mógł wre
szcie otworzyć w sobie oko jaźni, bezpośrednio Boga i tam 
ten świat widzące, a to, nie mistycznie, lecz racyonalnie i filo
zoficznie, nie przy blasku gwiazd niebieskich nocy, lecz w sło- 
necznem świetle białego dnia.

I  tutaj, jako się rzekło przy zmyśle i umyśle, tern zaś na
wet bardziej, tem bliżej, tern pewnićj, na dnie mysłu ukrywa 
się wiekuista i tajemnicza jaźń nasza, a na dnie znowu jaźni 
tej Bóg sam. Gdy tedy widzi się Boga i tamten świat, to 
patrzy z Kościoła swojego, lub jaźni naszej na siebie samego 
za sobą i na transcendentalny, z siebie za siebie przeniesiony 
świat swój, wszechwiedzący Bóg. Czuli to Święci Pańscy głę
boko, że w nich Bóg widzi siebie samego, a widzi z pewnością 
Bogu właściwą. I dla tego wiara ich w Boga i tam ten świat 
była tak  silna.

Zagadujesz: „Skoro wszystko to praw da; czemu mysł jest 
tak  nadzwyczajne zjawisko, iż wschodzi słonecznie tylko w ja 
źni Chrystusa i Świętych Pańskich, w innych zaś ludziach ni
gdy nierozbrzaśnie światłem i pozostaje im wcale nieznany?“ 
O, mylisz się, bracie, odrzekam! Kto zna sumienie, ten zna 
już także mysł. Lecz Prawda, że mysł filozoficzny, wchodzący 
z Bogiem w bezpośredni stosunek i wypowiadający Jego istotę, 
jest rzadki. W iną temu, nie Bóg, lecz człowiek sam, który 
n iestarał się o rozbudzenie go w sobie! Wszyscy mają rozum.
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A chociaż to władza li empiryczna i bardzo pospolita, jakże 
mało ma się rozumów Bakonow yćh!  Czyli urn, poeta w nas, 
wyjawia się z każdego człowieka? Czy rozsądek, krytyk sztuk 
pięknych, wypowiada się przez każdego z nas jednako? Czy 
umysł, moc Spekulacyi, i rozwaga , moc Ingenialistyki w nas, 
wyczynia się u wszystkich ? O, n ie ! Im wyższa władza duszy, 
tern rzadziej i tem później w ludziach zostaje ukształcona. 
M ysł zaś, ten Jeniusz Boży w nas, ta  władza duszy najszczy
tniejsza, ostatnia, śpi we wszystkich niemal ludziach, nieku- 
szących się wcale o bezpośrednie i samodzielne Boga Pozna
nie, snem nieprzespanym. On dany jest od Boga każdemu, 
jak  zmysł i umysł, lub inna władza, lecz leży w powijakach 
tego świata najdłużej i niekiedy ani się w nich przez wszystek 
żywot nasz poruszy? Cóż on temu winien, że go zaniedbują 
zupełnie? Ale, gdzie się on rozbudził; tam widzi się rychło 
Bożoczłowieczeński Jeniusz Chrystusowy!

*
*  *

Naprzód świata tego, a później świata tamtego umiejętnym 
gruntem, słupem i zamkiem ukazał się mysi. W nim zatem 
kojarzą się świat ten i świat tamten, a tworzą transcendentalną  
Jedność  taką sarnę, jak  w Bogu i u Boga. Ponieważ świat 
ten występuje albo jako empiryczny, albo jako spekulacyjny, 
a w obu razach jako tuteczny czasowy, znikomy, —  a świat 
tam ten jako tameczny, wiekuisty, podstatni: — przeto świat 
ten jest co chwila innym i przemiennym tamtego świata od- 
słonem, a tam ten świat świata tego istotą  i wiekuistą , nie
zmienną podstatą. Otóż masz znacznie mysłu umiejętnie i ra- 
cyonalnie roztoczone, a na nieobalonych dowodach oparte! 
Oto zarazem masz Prawdę z Sais  i Prawdę z  Betleemu, której 
nie przyjmuje się w skutek wiarowej Powagi, lecz którę zdo
bywa się niepodległe, samodzielnie i na własnej filozoficznej 
drodze! Oto nareszcie rozwiązanie położonego przy końcu In-
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genialistyki zadania, a ubita droga do Królestwa Bożego i po
koju świętego na ziemi!

Zniosło się właśnie w tej chwili najgłówniejszą, od Wroń
skiego i dzisiejszego Człowieczeństwa różnoważoną Antynomią 
pomiędzy tamtym i tym światem , zaczem także pomiędzy Wiarą  
i Umiejętnością. To nie już matematyczna i loiczna Dwójca 
A—A, ale filozoficzna Jedność, proste, a żywe i pełne A. 
Tamten i ten świat, Wiara i umiejętność, Teologia i Kosmo- 
peja, objawienie i Wiedza niepodległa, czemu niepodołał ani 
Ronge, ani Czerski, są tutaj pogodzone, bo jeżeli kojarzą się 
w źródle samem Filozofii i w naczelnym jej pierwiastku, to 
nie zajdzie śród Filozofii tej wykładu pomiędzy niemi niezgoda. 
Jedność matka nieurodzi Dwójey. I oto rzecz nasza wyświe
cona. Mamy oko transcendentalne dla Boga i tamtego świata, 
oko filozoficzne, w oko Empiryi, Spekulacyi, Humanistyki, Este
tyki, Etyki, a nawet Mistyki wstępujące, a zawsze, pomimo 
wszystkich tych różnic, jedno i to samo; — wiemy, że tam
ten świat istotą tego, a ten odsłonem tamtego; — widzimy 
wreszcie, że dwa te światy stanowią taką sarnę Jedność, jako 
Jaźń niebiańska w nas z cielesną i duchową swą przynale
żnością ziemską. I czyli to jeszcze niedostateczna?

Ale są także inne, już podrzędne Antynomie do zniesienia. 
Bierze się teraz jednę po drugiej, bo wszystkie na miejscu 
tem bez najmniejszego trudu pokonać się dają.

Zmysł i umysł, to jeden i tenże sam Mysi, jeden i tenże sam 
Jeniusz Boży, jeden i tenże sam Bóg, poglądający z jaźni na
szej albo w zmysłowy, albo w umysłowy świat. Zmysł i umysł, 
to tedy, nie przeciwieństwo i wojna, lecz transcendentalna Je
dność. Że zaś zmysł urasta do Rozumu i występuje jako Ro
zum ; więc między Rozumem i Umysłem znika tu również wszech- 
odwrotność. Ponieważ wreszcie zmysł spładza Empiryą, a umysł 
Spekulacyą; przeto, jako zmysł i umysł sam, tak Empirya 
i Spekulacya w myślę, zaczem i w Filozofii, stają się Jednością. 
Otóż i druga wielka Antynomia, wywoływująca boje, nietylko 
na polach Realizmu i Idealizmu, w Socyalistyce, Polityce i Hi-



storyi, w Estetyce i Etyce, lub w Umiejętności i Teoryi, ale 
i na piersiach żywota, oraz praktyki, a rozgarniająca Ludzkość 
wszędy we dwa obozy, in partem romanam et graecam, zostaje 
tu zniesiona. Ty widzisz tylko materyą, 011 znowu widzi 
tylko ducha. O, widzicie w gruncie to samo, ale jak jeden, 
tak i drugi z was jest jednako płytki! Wy gubicie się w krań
cach rozdwojonej i rozdartej Analizą ludzką wiekuistej Pra
wdy. Dla tego też Prawda sama, pełna i żywa, świat Boży, 
nie na siły wasze.

Empirya i Spekulacya, jako dwie pierwsze nauki treści, 
mają za przybocznice swe Matematykę i Loikę, jako dwie 
pierwsze, a im odpowiednie nauki formy. Jak między Empirya 
i Spekulacyą, tak między Matematyką i Loiką jest Antyno
mia, i to zupełnie tej samej natury. Tu materya, tam duch. 
Jeżeli tedy między Empiryą i spekulacyą, to także między 
Matematyką i Loiką znika przeciwieństwo. Matematyka jest 
Loiką, pracującą około czystych form przyrodzenia, a Loika 
Matematyką, zajętą formami myśli. Przepada więc właśnie 
Antynomia trzecia. To również dzieło filozoficznego mvsłu.

Na łonie Empiryi występuje przeciwieństwo między Kmio
tem i Przedmiotem, a na łonie Spekulacyi między Kmiotem 
i Podmiotem. W ogólnej mowie jest przeciwieństwo między 
Subjektem, lub przeświadczeniem ludzkiem, i Objektem, ma- 
teryalną, lub myślową rzeczą, około której przeświadczenie 
to pracuje, kichte, jako już wiemy, chcąc przeciwieństwo 
to usunąć, popadł w Subiektywizm, a Szelling w Obiektywizm. 
Hegel zaś biedzi się, jako widziało się to w Fenomenologii 
ducha, około ich zjednoczenia. I jednoczy je wreszcie, ale 
tylko spekulacyjnie, lub tylko in idea, non in re. Tutaj co- 
fają się i te przeciwy. Kmiot jest tamten, a Przedmiot i Pod
miot ten świat. Jeżeli pomiędzy tamtym i tym światem 
w ogóle, to również między kmiotem z jednej, a przedmiotem 
i podmiotem z drugiej strony, jest transcendentalna Jedność, 
która, gdy Poznanie przeobraża się w Znanie, staje się także 
w umiejętności ludzkiej Jednością rzeczywistą. Co do Huma-
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nistyki, tu kmiot kojarzy się z Kmiotowością; Jedność ich tedy 
oczywista. Heglowi chodzi li o Jedność Kmiotu i Przedmiotu 
spekulacyjną. On niewiedział o tern, że Kmiot i Przedmiot 
walczą z sobą, nietylko w Spekulacyi, lecz także w Empiryi, 
Humanistyce i wszędy, czyli że są aż trzy ich walki: empi
ryczna, spekulacyjna i filozoficzna. Na dnie zmysłu, umysłu 
i mysłu atoli jest zarówno jeden i ten sam Bóg, poglądający 
z nas, jako kmiot, widzący siebie za nami, jako Przedmiot. 
Przedmiot tu On sam, zaczem Kmiot także. I pojmuje się 
w głębi, nie panteistycznej, lecz transcendentalnej, Boga oso
bistego dzierżącej, naukę Libeltową podług której dla Boga 
niema przedmiotu.— Przepadła więc tutaj Antynomia czwarta.

Humanistyka urodziła się, jak wiemy, w skutek chęci po
jednania Empiryi za spekulacyą i zniesienia Dwójcy, w którę 
popadła na owem stanowisku Umiejętność. Sama atoli i siła
mi własnemi niepodołała dopiąć celu. I nic dziwnego. Ona 
niebyła Flozofią. Tutaj zaś Empirya i Spekulacya są zjedno
czone. Ustaje więc na wysokościach tych odwieczny bój mię
dzy Czernicami i Czerwieńcami. Oba te obozy tak są potrzebne 
do rozwoju ogólnego żywota, jak Empirya i Spekulacya do 
rozwoju umiejętności. Za każdym razem, gdy godzą się z sobą 
na chwilkę, a przyzwalają obopólnie na coś, wyczynia się po
stęp. Walczą z sobą i walczą. Lecz w końcu, gdy cel do- 
pięty, a wola Boża spełniona, okazuje się zawsze, iż to był 
jeden i tenże sam patryotyczny zmysł. Antynomia piąta, 
i to aż potrójna, bo w Socyalistyce, Polityce i Historyi wy
stępująca, zostaje tą zniesiona.

Pęka i reszta Antynomii, jak wszystkie powyższe. Mię
dzy Humanistyką i Estetyką jest przeciwieństwo. Tamta 
nauka treści, a ta nauka formy. Ale, jak na dnie treści, tak 
i na dnie formy jest jeden i tenże sam mysł, jedna i taż sama 
jaźń, jeden i ten sam Bóg. Zaczem, jako treść i forma, 
a z niemi nauki treści i nauki formy, Empirya i Matematyka, 
Spekulacya i Loika, — tak Humanistyka i Estetyka stanowią 
transcendentalną Jedność. Na piersiach Estetyki były także
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odwrotności, jako np. Klasyczność i Romantyczność. Ale od
wrotności te są córami walki Empiryi ze Spekulacyą w Este
tyce. Tu Empirya i Spekulacya są zjednoczone. Zaczem 
i estetyczne Antynomie znikają. A Klasyk z Romantykiem 
uścisną się po bratersku i walczyć przestaną, gdy dobiorą się 
wreszcie do filozoficznego mysłu, który jest Jeniusz nad Je- 
niusze, bo Jeniusz Boży.

Jest przeciwieństwo między Racyoncilizmem i Mistyką, 
które zrównoważyło się w Ingenialistyce, pod skrzydłami Roz
wagi, jednako dla tego i tamtego świata usposobionej. Dwójca ta 
została tutaj zaraz z góry pokonana, gdy ten i tamten świat zlały 
się w Jedność. Rozwaga była Mysłem, niezupełnie rozwinionym 
i dla tego jeszcze odwrotności widzącym. Gdy wreszcie za
kwitła jako rzeczywisty Mysł, odwrotności te znikły. Co Rozum 
i Umysł, do których odwołuje się Racyonalizm? Co uwaga 
transcendentalna, którą chlubi się Mistyka? To jeden, tenże 
sam Mysł.

W Polsce gra niepospolitą rolę przeciwieństwo między 
Intellektualizmem i Sentymentalizmem, lub między Rozumem 
i Uczuciem. Poeci, sztukmistrze i białogłowy nasze potępiają 
umiejętność, a chcą być wyrocznią Apolinową w imię uczucia. 
Co uczucie, które przybiera tu znaczenię źródła wiedzy? Nic 
innego, tylko mysł, będący wiedzą bezpośrednią, a tkwiący za
równo w rozumie, jak w uczuciu. Zgoda tedy i ze zwolen
nikami uczucia!

Etyka, jako nauka istoty tego świata, biorąca Boga osobi
stego za swój Ideał, jest urobem mysłu. lecz jeszcze ani siebie, 
ani potęgi swej nieświadomego. Przeciwy, które się w niej 
widziało, nikną tu także. Na transcendentalnem dnie rzeczy, 
w Bogu i w tamtym świecie, niema Złego; jest tylko Dobre, — 
niema niecnoty; jest tylko Cnota. Dobre i Cnota, to etyczna 
podstata; Złe i niecnota zaś li większa, lub mniejsza podstaty 
tej ujemnia. Jak niema zimna bez ciepła, ani cienia bez światła; 
tak niema Złego bez Dobrego, ani też niecnoty bez Cnoty. 
Złe bezwarunkowe i niecnota bezwzględna, to coś zupełnie



niemoźebnego, coś jak drugi Bóg. Gdyby takie Złe było isto
tnie; miałoby się dwa bojujące z sobą grunta rzeczy, co bez
sens. Zgoła Szatan, jako Anioł od Boga i samego siebie od- 
padły, jest jeszcze Aniołem, jak grzesznik człowiekiem. Bóg 
bierze Złe, skierowywa je ku dobremu i oto ze złego robi się 
dobre. Że nikną tu etyczne przeciwy, niewyrasta stąd wcale, 
ażeby łotr niemiał być łotrem i niekończyć na szubienicy. Bóg 
umie użyć nawet łotra ku czemu dobremu, ale łotr nieprze- 
staje dla tego być łotrem.

Zmysł spładza Empiryą, a umysł Spekulacyą, Humanistyka 
zaś, Estetyka i Etyka są już uroby mysłu, acz same o tern 
nic niewiedzą Stąd na dnie ich wybłyskuje już Bóg i tamten 
świat.

Ht

Ma się trzy źródła Poznania, stanowiące grunt i Herku
lesowe słupy dla wszech nauk i umiejętności, tj. Zrnjsł, Umysł 
i Mysi. Trzy źródła te okazały się już jedną i tą samą świa
tłością z niebios, jedną i tą  samą wiedzą bezpośrednią, lub 
Mysłem. One też są zarazem najpotężniejsze z władz naszych. 
Ależ mamy jeszcze i władze inne. Co znaczą one w obec 
Mysłu?

Do Zmysłu, przyjmującego wrażenia, należą' Wyobraźnia, 
przeistaczająca wrażenia w wyobrażenia, — Pamięć, z przy
pomnieniami wrażeń i wyobrażeń dawniejszych, — tudzież 
Rozum, urabiający z wrażeń i wyobrażeń i przypomnień po
jęcia. Wszystko to Zmysł, lubo coraz wyższy, coraz wewnętrz- 
niejszy, co raz bliżej do naszego Ja docierający. Tu widownią 
Empirya, lub zmysłowy świat. Jeżeli Zmysł sam, to tem bar
dziej dalsze i przedniejsze wykwity z niego, jako coraz bliższe 
naszego Ja, są Mysłem, ku zewnętrznemu światu zwróconym.

Do Umysłu znowu odnoszą się Urn, pierwiastek w nas 
twórczy i Ojciec Ideałów, tudzież Rozsądek, jego krytyk 
ze wszystkiemi swemi zdaniami. Są to dwa poprzedniki i gońce 
Umysłu, lub Umysł młody, zwolna podrastający. Jeżeli tedy



Umysł sam, to także Urn i Rozsądek, jako Umysł in potentia 
et in semine, są Mysłem.

Sam Mysł ma również dwie Przesłanki, znaczące jego 
dziecięcość i młodzieńczość, tj. Uwagę, czyniącą transcenden
talne spostrzeżenia, a rodzącą Mistykę, tudzież Rozwagę, kry
nicę Matematyki, Loiki i Ingenialistyki, a opiekunkę tamtego 
i tego świata, tak na Ludzkości piersiach, jak w niniejszćj 
Numenologii. Uwaga i Rozwaga są także Mysłem, lubo jeszcze 
niedojrzałym. Cudowne oko, tamten świat widzące, a od Uwagi 
i Mistyki podawane, to nic innego, tylko filozoficzny m ysł, gu
biący się jeszcze po dziecinnemu we zmyśle, chcący widzieć 
tamten świat, nie jedynie transcendentalnym, ale i empirycznym  
wzrokiem, słowem, mysł niezrozumiany i błędnie pojęty.

Jak wszystkie trzy Źródła Poznania, i wszystkie Władze 
nasze, zgoła Uczucie, są jeden i tenże sam Mysł, na różnych 
stanowiskach swoich, tak też i wszystkie, ze źródeł poznania 
wypływające, a od różnych władz urobione, w Panteonie tym 
już obejrzane i jeszcze obejrzeć się mające umiejętności oraz 
nauki są jeden i tenże sam świat Boży w pełni i bogactwie 
przeświadczenia samego przez usta ludzkie wypowiadany, — 
lub jedno i to samo Słowo Boże, które uczyniło wszechświat, 
a w końcu jego rozebrzmiewa, jako Słowo Człowiecze.

Trzy tylko Źródła Poznania. To wcale niewiele. Ale za 
to ma się huk władz duszy, a jeszcze większe mnóstwo wyró
żnionych od siebie nauk i umiejętności. Jest to dzieło Roskładni, 
lub Analizy, która potrzebując oderwanych, z osobna stojących 
części i cząstek jednej Całości nieskończonej, kraje tak Ciało 
Wszechistnienia, jak Anatom zwłoki Człowieka. Mysł nakoniec 
zawiązuje Źródła Poznania, a z niemi Władze duszy, wszystkie 
nauki i nmiejętności w pierwotną, żywą, pełną i rzeczywiście 
istniejącą Całość. On to Składnia, lub Synteza, która zszywa 
na powrót, co Rozkładnia, lub Analiza rospruła, i, jak Izyda 
z kawałków rozsiekanego Ozyrysa, urabia zmartwychwstałego 
Boga. Synteza ta wszech władz i nauk jest właśnie Filozofią 
wielką, Panteon ten wypełniającą, a przelewającą się wreszcie
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w Filozofią małą, lub istną, k tóra  nas ninie zajmuje. Synteza 
działa w Filozofii i wielkiej i małej silnie. Stąd każdej Filozofii 
potrzebny jest System , niebędący czem innem, tylko Składnią 
rzeczy, rozproszonych bez związku od przypadkowej i ślepej 
Rozkładni.

*  *
*

Co Filozofa ścisłego znaczenia? Od czasu Metafizyki Wolfa 
tak  oznacza się ją  pospolicie: „Jest to Umiejętność gruntu 
i pierwiastków rzeczy.“  Orzeczenie to prawdziwe, ale za ciasne. 
Gruntem i pierwiastkiem rzeczy jest Bóg i tamten świat. Czy 
Filozofia czynić ma tylko o Bogu i o tamtym świecie? W tedy 
nieróżniłaby się od Mistyki. Świat tam ten, od świata tego 
odgarniony, to także Jednostronność błędna i czcze oderwanie. 
On zabiłby tak Filozofią dzisiejszą, jak  zabił Teologią średnio
wieczną Dla Filozofii istnej jest, zaiste, Bóg i tam ten świat 
najpierwsze, najgłówniejsze, najważniejsze zadanie, obok k tó 
rego świat i człowiek stają, jako już coś bardzo podrzędnego. 
Ale, jako Bóg sam, tak  i ona przechodzi wnet do tego świata, 
a rozjaśnia go światłością, właśnie przy poznaniu Boga i tam 
tego świata pozyskaną. Tak tedy oznaczyć ją  trzeba: „Jest
to umiejętność gruntu i pierwiastków rzeczy, oraz samychże 
rzeczy tych; —  lub umiejętność podstaty wiekuistej i czaso
wego jej odsłonu, istoty i jej wyjawu, —  lub umiejętność tam
tego i tego świata w Jedni żywej, — lub Umiejętność Boga i tame- 
czno-tutecznego, Bożego św iata/ 4 Filozofia dobiera się wszędzie, 
jak  baczyło się to np. przy zmyśle, umyśle do ostatecznego 
gruntu i pierwiastku rzeczy, a okazuje, że gruntem i pierwiast
kiem tym Bóg, tam ten świat. Atoli ona nie tonie bynajmniej 
i nieprzepada w głębinach transcendentalnych. Wypływa z nich 
dość rychło i prowadzi nas na zielony, prześliczny Bożego świata 
ląd. Jest to córa mysłu, która daje nam Mysłowość. Co My- 
słowość? Naprzód mysł czysty, widzący Boga i tam ten świat, 
lub Mistyka, a powtóre Mysł pełny i wszechstronny, będący
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zmysłem i umysłem, rozumem i rozwagą, wszech władz duszy 
wyrazem lub Racyonalizm. Mysłowość więc, to Mistyka z Ra- 
cyonalizmem w jedno zlana. To też właśnie i Filozofii zna
czenie. Filozofia wyczynia się także, co niemniej ważna, jako 
wszechwładz i nauk , wszech odwrotności i przeciwieństw 
Synteza.

Rzeczesz: „Jestli Filozofia, jako ze strony jednej zmro- 
czna Mistyka, z drugiej zaś szary Syntezy wszystkiego bronz, 
nocą Absolutu niemieckiego, w której różnobarwne szaty 
i kwiaty są jednako bure? Czy ona topi świat i rzeczy w tran
scendentalnej Jedni, jak topi się rzucone do wody szczenięta? 
Jeżeli tak, to ona zabójczyni nauk i umiejętności wyczynionych, 
a rozwiązałaby w Odmęt i zniosłaby zgoła świat z rzeczami, 
gdyby to było w jej mocy.“ — Odpowiadam: Nierozumiesz, 
ani Mistyki, ani Syntezy, o której tu mowa. Grunt rzeczy jest 
Mistyką, a przecież i najracyonalniejszą Filozofią. Zaś Syn
teza, to nie gilotyna Prawdy! Filozofia, jak okazało się to 
obszernie w Myślini, stoi na trzech Siestrzanach, tj. naprzód: 
trzyma silnie wszystkie w Istnieniu i w umiejętności, we wła
dzach naszych i w rzeczach zachodzące różnice, a niezagładza 
ich bynajmniej, lecz podaje nam ich względną Różnią; — po- 
wtóre: wyświeca, że na dnie transcendentalnym tej istniejącej 
rzeczywiście i koniecznej względnej Różni wszystkiego utaja 
się bezwzględna Jednia, mająca to samo prawo do bytu, które 
jej poprzednica; — a potrzecie: dzierżąc jednako i względną 
Różnią i bezwzględną Jednią, urabia z obudwu żywy, z ciała 
i duszy złożony świat umiejętny, który równie rozróżniający 
wszystko Rozum, jak jednoczący wszystko Umysł, a przy tern 
Mysł, szlakujący wszędy transcendentalność, zaspokaja nale
życie; urabia, mówię, żywy wszechstronny i pełny świat umie
jętny , a świata Bożego źwierciadłem będący, tj. filozoficzną 
Różnojednią. Otóż ta Różnojednia zowie się Syntezą!

Błądzą Teologia i Matematyka, te dwie najbardziej zaro
zumiałe nauki, błądzą także Empirya i Spekulacya, Mistyka 
i Ingenialistyka, Polityka i Historya, wszelaka umiejętność
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i duchowa barwa, gdy która z nich sądzi się wszechstronną 
i wszechwładną wiedzy ludzkiej królową, a przy czy tuje zna
jomość Prawdy tylko sobie. O, wyście w jednostronności waszej 
ślepe! Żadna z was niestoi, jak Filozofia, na mysie, niejest 
Jeniuszem Bożym! Każda z was jest jednako ważna i czci
godna, lecz nie sama w sobie i dla siebie, nie wyjątkowo i wy
łącznie. Ważna i czcigodna jest, jako jedno z ogniw konie
cznych w długim łańcuchu Wiedzy ludzkiej i tylko o tyle, o ile 
sama przegląda się w wiedzy tej transcendentalnem ognisku, 
tj. w Filozofii. Jeżeli we zwierciadłach Umiejętności mistrzow
skiej przeglądać się niechcecie, wnet każda z was zabaczy 
znaczenia i posłannictwa swego, obumrze, jak średniowieczna 
Scholastyka, i zdziczeje, jak ogród bez ogrodnika, a nieprzy- 
niesie rodowi ludzkiemu ani zdrowego, ani smacznego owocu. 
Jak człowiek bez jaźni z niebios, a jaźń ta znowu bez Boga, 
tak każda nauka i umiejętność bez Filozofii martwe, li pogrzebu 
warte, obrzydliwe ciało.

Oto Numenologii Rozdział trzeci.

CXLIY.

W ypadki z Numenologii i zakończenie  rzeczy.

Słońce tej krainy umiejętnej ma się ku Zachodowi. Przy
stępuje się więc do następstw, z teoryi tej wyrastających, ró
wnie ważnych, jak rzeczy dotychmiastowe, a nawet ważniejszych, 
bo będących słodkim całego poszukiwania tego owocem.

Na dnie Mysłu, tudzież Zmysłu i Umysłu, wszech Mysło- 
wości w nas, jest Adam tameczny, wprost od Boga przycho
dzący i do Boga wrócić mający, — jest osobista istota z niebios, 
lub jaźń. A na dnie jaźni tej Bóg i tamten świat wszystek. 
Co tedy Bóg, mieszkający w nas ? To pokrewna z jaźnią ludzką 
Jaźń Boża, sprawująca ostateczny jaźni ludzkiej grunt. Bóg 
przeto ukazuje się Jaźnią, ciągle jedną, w miryadach jaźni



ludzkich obecną,, lub Jaźnią wszech jaźni, — ukazuje się Osobą 
przedwieczną, pierwiastkową, samoistną, świętą, jedynie godną 
tego imienia, stanowiącą w każdym człowieku, w każdym na
rodzie, w każdej Ludzkości na ziemi i na niebie, Osobistości 
ich jednę i jedyną, tę sarnę krynicę! Jako światło słoneczne 
w kielichu każdego kwiatu i każdej rosy kropelce, tak Jaźń 
Boża iskrzy się we wszelakiej jaźni ludzkiej. Bez Jaźni Bożej 
niema i być niemoże jaźni ludzkiej. Bóg, to Ja  wszechświa- 
dome i wszechmocne, Ja  Boże w każdem Ja ludzkiem utajone. 
I dla tego nasze Ja jest tak wielką w nas tajemnicą. — A, co 
tamten świat w nas? Mc innego tylko Jaźniowość, lub Istota 
Boża, pospołu z Jaźnią Bożą najdująca się w Jaźni naszej nie
biańskim przybytku. Prawda, Piękność, Cnota, Świętość, 
Prawo, Wolność, Miłość, wszech Boskość w nas, którą cenimy 
wysoko i za którą umieramy radzi, wszystko to Jaźniowość, 
lub Istota Boża. Co zatem Bóg i tamten świat? Jaźń i Ja
źniowość, lub Osoba i Osobistość najwyższego znaczenia i rzędu, 
a sama jedna iście prawdziwa. Ona filozoficzny i chrześciański 
Absolut.

Człowiek jest jaźnią, osobą, — albowiem ma Przeświad
czenie i stanowi tak na piersiach Czasów, jako Bóg na łonie 
Wieczności, świadome siebie i wszystkiego ognisko całego 
Istnienia. Ale Istnieniu ogólnemu, gdy odgarnie się je od 
człowieka, braknie Przeświadczenia. Co przeto 0110? Niejaźnio- 
wość, lub Nieosobistość. I oto rozelśniewa przed nami znaczenie 
Wszechnicy rzeczy najgłówniejsze! — Atoli, co utaja się na 
dnie tej ni ejaźniowości, tej ni ̂ osobistości? Nie co innego, tylko, 
jak wypowiada to już sama Etymologia, Grammatyka i Loika 
w wyrazach tych dysząca, jaźniowość, lub osobistość. Jakoż to 
jaźniowość, która od siebie samej odpadła, ale dla tego, jako 
w istocie swej wiekuista, nieprzepadła, a która właśnie stąd 
wzdycha za jaźniowością w Bogu i w człowieku; lub osobistość 
rozwiązana wprawdzie, lecz zawiązać się znowu w sarnę siebie 
pragnąca. — Co zaś tkwi w tej Jaźniowości i Osobistości roz
wiązanej, siebie nieświadomej, jako ostateczny, siebie i jej



świadomy grunt? Nic innego, tylko Jaźń, Osoba. Czyja? 
Jużcić, nie twoja, ani moja, bo byłby to błąd Fichtego, lecz 
Boża! Cóż stąd? Oto, jako na dnie świadomego siebie czło
wieka, tak i na dnie nieświadomego siebie wszechświata jest 
Jaźń i Osoba Boża, sama jedna świadomością będąca i świa
domość dająca. Jak w jaźni i osobie wszelakiego z ludzi, tak 
w niejaźni i w nieesobie wszelakiej rzeczy utaja się osobisty 
Boy. Jako wszech ludzkich Ja, tak i wszech rzeczowych Nieja 
gruntem i piastą Boże Ja. Bóg jest dla tego tylko także w nas, 
że jest zgoła w proszeczku ziemskim; że jest wszędy, a zawsze, 
jako Ja powszechne, sam, wszystek i cały. Bóg w rzeczach 
wie o sobie, równie jako w nas, lecz rzeczy o Nim niewiedzą, 
a my wiemy. Czemu? Nie w nie, ale w nas tchnął On swoję 
świadomość. One niejaźń, my jaźń.

Co zatem Bóg i tamten świat, tako w nas, jak za nami, 
lub w ogóle? Jaźń i Jaźniowość, Osoba i Osobistość. Jaźń, 
Osoba Boża, to fundamentum orbis terrarum et coelorum, veritas 
veritatum. Wypadek ten zgadza się, nietylko z Chrześciań- 
stwem, lecz zgoła z onym napisem w Sais: „ Jam  ten, który 
był, jest i będzie.“ Bóg mówi tu o sobie Ja. I słusznie, 
albowiem On Ja  najprawdziwsze. Ludzkie Ja, tak mnogie, 
są tylko nieskończenie bogatą kalejdoskopiczną Bożego Ja od- 
świetlą. — A co ten świat? Niejaźniowość i nieosobistość roz- 
winionego wyżej znaczenia. I widzi się już tutaj wiekuistą 
Boga, Człowieka i Wszechistuienia Istotę!

Na początku stoi Jaźń i Osoba Boża, jako Absolut, a na 
końcu Jaźń i Osoba ludzka, jako Absolutu tego odblask, lub 
obraz i wizerunek Boga na ziemi. W środku zaś usadziła się 
niejaźniowość i nieosobistość, w których gruncie także Jaźnio
wość i Osobistość, a wreszcie Jaźń i Osoba Boża. Słowo Boże 
na wieczności łonie stwarza świat, a Słowo ludzkie na piersiach 
Czasów staje się świata przeświadczeniem. Słowo Boże w rze
czach zastygłe i zmartwiałe, odżywa i brzmi znowu w słowie 
ludzkiem. Świat nieosobisty ma dwa świadomości swej ogniska: 
jedno w Bogu, drugie w człowieku, jedno w wieczności, drugie
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w czasie. Bóg mieszka w człowieku i zna to słowo, które 
uczyniło świat. Umiejętność ludzka wszelaka, mianowicie zaś 
mistrzowska, jenialna, to M ądrość Boża , k tóra stworzyła świat, 
a wypowiada się w świecie dla dziatek Bożych. — Czy nie- 
piękne, nieprawdziwe, lub niechrześciańskie są wszystkie te 
wypadki? Oto Filozofii dzieło i znaczenie!

Powie k to : „W szystko to wyborna. Ale, jak  Ja źń  Boża, 
która mieści się w swojem Ja, nawet w najdrobniejszym proszku, 
która więc sprawuje Jednostkę transcendentalną w każdej Je 
dnostce, coś bezwzględnie pojedynczego, coś takiego, jak  m a
tematyczny punkt, stworzyć mogła niejaźniowość, lub wszech
świat, który jest Bezm iarem , Ogółem bez granic? Indywidual
ność i Absolut, lub Pojedynek i Ogół są przeciwieństwa, k tó
rych żaden filozoficzny mysł niepogodzi. Pojedynek, np. nie
który człowiek, może być na pewnem miejscu i w pewnym 
czasie jedynie, czyli tam, tu, lub ówdzie, —  teraz, lub kiedy- 
indziej, — a Ogół najduje się wszędy i zawzdy. Tamten jest 
w granicach, ten bez granic. Jeżeli przeto Bóg jest osobisty, 

jak  człowiek pewien, czy może być nieogarniony, nieskończony 
i wszechobecny, tj. mieć własności Ogółu? Jeżeli zaś ma 
własności Ogółu, jak  może być osobisty? Pojedynek i Ogół, 
Individuum et Universum odpierają się wzajem.“

Odrzekam: „Błądzisz, że bierzesz Osobistość jako indywi
duum , które pochodzi od dividere, i znaczy coś cząstkowego , 

z podzielności wynikającego. Osobistość, to nie Jednostka, po 
której następują w Arytmetyce Dziesiątki, Sta i Tysiące, ale, 
jak  wiadomo już z Chowanny, Całostka, w której tkwi i z której 
wydobywa się Całość. Myśl Boga, jako taką Całostkę w sercu 
Całości powszechnej, będącą jej początkiem, końcem i ogni
skiem, jej przeświadczeniem i jaźnią, a pojmiesz wszystko! — 
Odpowiedź wreszcie na pytanie twoje przynależy już do Filo
zofii samej, w niej zaś do Teozofii, której się tutaj nie wykłada 
jeszcze. Zagadnienie takie okazuje to tylko, iż przedmiot nasz 
wyczerpał się i staje u kresu. Ale da się Ci i tutaj dalsze 
rzeczy tej objaśnienie, o ile to w Numenologii miejsce mieć może.
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Czyli Jaźń twoja, choć ona transcendentalna Osobistość 
i coś nakształt matematycznego punktu, niejest w ciele twem 
wszechobecna? Gdzie jej mieszkanie? I w głowie i w sercu 
i w rękach, we wszystkich członkach twoich, we włókienkach 
muszkuł i nerwów, w końcach palców, w każdej krwi kuleczce. 
Ona patrzy przez twe oczy, słyszy przez twe uszy, jest wszędy 
jednako wszystka i cała. Otóż, jako jaźń twoja w twem ciele, 
tak Bóg w bezmiarze wszechświata jest wszechobecny. On Ja 
całego Stworzenia. Jak twroje Ja czuje wszystko, co w ciele 
twem zachodzi, nawet mikroskopicznej ćmy ukąszenie; tak 
Boże ja wie i zna wszystko bezpośrednio, co wydarza się 
we świecie, a czuje zgoła spadnięcie listka z róży, lub włosu 
z twej głowy. Jako Ja Ogółu Istnienia, Bóg jest wszędy, na 
wszystkich gwiazdach niebios i na ziemi; wypełnia tak sobą, 
jak światłość ze słońca słoneczny świat swój, nieskończoność 
całą, a przecież, jak słońce słońcem, tak On nieprzestaje być 
Osobą, do Osoby twej podobną! On wszechobecny właśnie dla 
tego, że osobisty, że jest przeświadczenie wszystkiego pełne, 
bezwzględne.

Prawisz mi o Bezmiarze, o Nieograniczoności świata. Liche, 
bardzo liche ten Bezmiar i ta  Nieograniczoność! Świat ma 
być bez granic, a tymczasem, jako na ziemi każda rzecz, tak 
na niebie każda gwiazda, każdy system słoneczny, każda mle
czna droga ze wszystkiemi słońcami, każdy światłowy obłoczek, 
złotemi kropkami nastrzępiony, a bardzo odległe niebo gwia
ździste, do naszego nieba podobne, nam pokazujący, jest w wi
domych granicach! Czas znowu ma być bez początku i bez 
końca. A, co dzieje się właściwie? On zawsze tylko płynącą 
chwilką, która jest początkiem i końcem od razu. — Twoje Ja  
zaś, to cale co innego! Ono zna Nieskończoność, Wieczność 
i Wszechobecność w całkowitej pełni i ma pojęcie ich żadną 
granicą nieścieśnione. Czemu? Albowiem samo ma je  w sobie. 
Zna Bezmiar i Ogół taki, jak Absolut, a jakiego nienajdziesz 
w niejaźniowości świata wszystkiego. Czemu? Bo samo ma je  
w sobie. We wszechświecie jest Nieskończoność, lecz tylko nie-
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dokładna, lub wardawa; w tobie zaś tkwi Nieskończoność istna, 
lub prawa. Cóż stąd? Oto, nie Wszechświat, ale Jaźń twoja 
mieści i piastuje w sobie Nieskończoność, Bezmiar, Wieczność. 
Są to jej uroby, jej dzieło, które ona cząstkowo w Przyro
dzenie przenosi. — Jeżeli tedy Jaźń twoja ogarnia Bezmiary 
i nosi je w sobie tak łatwo; czemużby więc Jaźń Boża nie- 
mogła ich stworzyć, z siebie na zewnątrz wydobyć i po wszeeh- 
świecie rozlać? W Bogu Bezmiar i Ogół najprawdziwszy, a to 
właśnie dla tego, że jest Bóg osobisty. Jaźni, lub Osobistości 
dziełem są Ogół, Szczegół i Pojedynek każdy. Ona przedniejsza, 
wyższa nad nie, i tylko Panteizmem obłąkana głowa tego nie- 
pojmuje.

Jeszcze rzecz jedna, niezmiernie ważna, ale już ostatnia.
Kmiot ludzki, który bada rozmaite rzeczy, to tameczna 

Jaźń nasza. A na dnie kmiotu tego kmiot Boży, lub sam 
Bóg. Kmiot, to Prawda prawd, Absolut, albowiem on Osoba, 
odblaskowa w Człowieku, a istna w Bogu. Kmiot ludzki po
znaje i wchodzi w Unią bezwzględną z tem wszystkiem, co 
poznał dokładnie i co zna po Bożemu. Sprawcą tej Unii jest 
sam Bóg, jako kmiotu ludzkiego i toświatowego kmiot tran
scendentalny, z wewnętrza jego działający.

Otóż w Empiryi bada się materyą, lub Przedmiot najści
ślejszego znaczenia. Tu tedy, wskutek onej Unii, rodzi się 
Kmiot-Przedmiotowość ludzka, będąca na łonie Czasu wiekuistej 
Kmiot-Przedmiotowości Bożej wyrazem. — W Spekulacyi znowu 
bada się ducha ogólnego, w Przyrodzeniu całćm rozlanego, lub 
Podmiot powszechny. Tu przeto rodzi się Kmiot-Podmiotowość 
ludzka, będąca na łonie Czasu wiekuistej Kmiot-Podmiotowości 
Bożej językiem. — W W Humanistyce zaś bada się Człowie
czeństwo, lub wielką, z miryad kmiotów złożoną, Kmiotowość 
toświatową. Tu zatem rodzi się Kmiot-kmiotowość ludzka, bę
dąca na łonie Czasu Kmiot-kmiotowości Bożej wykładnicą. Już 
wszystko to zna się od dawna Teraz idzie się dalej. W Ma
tematyce, Loice i Estetyce zachodzi tu to samo co do joty, 
ęo w Empiryi, Spekulacyi i Humanistyce, albowiem forma przy-
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wiązana jest do treści. W  Etyce atoli jawi się już cale co 
innego. Tutaj kmiot ludzki pogląda, nie na Przedmiot, nie 
na Podmiot, ani na wielką Kmiotowość ziemską, ale na Kmiot 
Boży , tj. na Ojca niebieskiego, który ukazuje się mu Dosko
nałości ludzkiej Ideałem. Kmiot Boży ten stoi tu atoli tylko, 
jako umiejętnie ugruntowany Przypustnik i niejest wcale bliż
szego poznania celem. — W Filozofii nakoniec Kmiot ludzki. 
staje po jednej, a Kmiot Boży po drugiej stronie. Pierwszy 
poznaje drugiego. a drugi pomaga w tern poznaniu pierwszemu. 
Jeden szuka, drugi się mu sam podaje. I następuje pomiędzy 
nimi Unia bezwzględna, najwyższa, jaka tylko być może. Ona, 
nie Kmiot-kmiotowością, ale Kmiot-kmiotem! Tu stanowcza, 
wielka różnica Filozofii polskićj od niemieckiej. Jest to Sub
iektywizm , ale nie ludzki, jak  u Fichtego. On Subjektywizm  
Boży. Ponieważ zaś myśl Boża staje się rzeczą, a Słowo Boże 
ciałem; przeto on zarazem Objektywizm najwyższego znaczenia 
i najnieskończeńszćj potęgi.

Że badający kmiot ludzki, wszedłszy w bezwzględną Unią 
z kmiotem Bożym, już ani dalej, ani wyżej iśdź niemoże; — 
że tedy Filozofia jest wszechumiejętności Zenitem i Nadyrem, 
a stanowi umiejętność ostatnią, najwyższą; że jest Słowem 
Bożem, które staje się Słowem naszem, rzecz jasna.

Filozofia, to Kmiot-Kmioty wypowiadający się co doba peł
niej, wszechstronniej. Tu człowiek staje przed Bogiem w sobie 
i przed Bogiem za sobą; patrzy mu oko w oko i czyta w Jego 
Istocie Przenajświętszej; myśli Jego myślą i mówi Jego mową; 
chce wolą, a działa ręką Jego. On zjednoczony z Bogiem., jak 
jak  Chrystus! Oto wszechmądrości ludzkiej krępak, którego 
Filozofia polska, dotąd sama jedna, dosięgła!

Zjednoczenie się z Bogiem jest Wszechmoc, bez miary 
i porównania wyższa od matematycznej, loicznej i estetycznej, 
wyższa zgoła od etycznej. Wszechmoc to istna, prawdziwa, 
albowiem ona już żywcem Boża.

Człowiek, zjednoczony z Bogiem, zna i wypowiada tajem
nice niebios, oraz ziemi, które objawia mu sam Bóg. On



Prawda i Światłość, jako Bóg i Chrystus. Jeżeli chce ku zba
wieniu Rzesz zakładać wiarę nową, okaże zjednoczenie swe 
z Bogiem cudami, a które niebedzie mu trudno. Jeżeli zaś 
chce ku zbawieniu najwyższych ducha ludzkiego warstw dać 
Filozofią nową, okaże zjednoczenie swe z Bogiem dowodami 
rzeczy nieobalonemi, które mu Bóg poda. Wypowiedzenie Prawdy 
jasne, przekonywające i zdobywające przeświadczenie ludzkie, 
myśli nowe, wielkie i święte, a porywające wszystkich, będą 
mocą jego cudowną. I łacna to pojąć, albowiem odzywa się 
przezeń Jeniusz Boży.

Teraz niepozostaje nam już nic innego, tylko przystąpić 
do Boga i otworzyć Teozofią. Jeżeli kto, zgoła na miejscu tern, 
do wejścia z Bogiem w bezpośredni stosunek jeszcze nieuspo- 
sobion, to, zaprawdę, nie nasza w tern wina!



FILOZOFII 0ZF8C PIERWSZA.

TEOZOFIA,
LUB

BÓG I TAMTEN ŚW IAT W  CAŁKOW ITEJ 
SW EJ CZYSTOŚCI I ŚRÓD NIEBIOS.

CXLV.

Wstępne słówko.

Teozofia usiłuje poznać pierwotny i żywy Transcenden- 
talności Ponik, w wewnętrzu Człowieka i Wszechświata u ta
jony, lub Przenajświętsze Tameczności źródło, ostatecznym 
wszystkiego gruntem będące, Osobę Absolut, sprawującą wszech 
Osobistości ludzkiej pierwiastek i wszech Nieosobistości Prze
świadczenie, lub Ja  Przedwieczne, które stworzyło niebo i zie
mię, a wie i zna wszystko, co się w nich dzieje, — słowem, 
Tajemnicę wszech Tajemnic, Boga, —  poznać zaś Go w cał- 
kowitćin odgarnieniu od uczynionego odeń Istnienia, łub czy
sto. Już słowa powyższe okazują, że jest to Umiejętność 
najtrudniejsza i najwyższa.

Niechaj n ik t niemniema, jak  dzieje się to u nas zwykle, 
że Teozofia zbyteczna, lub wcale niepotrzebna, a błędna,



mrzonkami brzemienna i kacerstwa wywołująca n auka; że Ka
techizm od niej lepszy i sam jeden wystarcza do Zbawienia! 
Co za lenistwo duchowe, co za gnuśność moralna, co za obo
jętność religijna w tych kilku słowach! Poznać chcesz konia, 
którego kupujesz; poznać chcesz pannę, z k tórą radbyś się 
ożenić; i masz słuszność. A poznać Boga, krynicę zbawienia 
twego, niechcesz! Jakże niski duch z Ciebie! Ku poznaniu 
nauki lekarskiej, prawa, nawet agronomii, mało ci dziewięć 
la t szkolnego, a trzy lata akademickiego mozołu. Gdyś go 
już odbył, widzisz, że to tylko przygotowanie do samodziel
nych badań własnych. A ku poznaniu Boga, który przecież 
stanowi przedmiot badania najwznioślejszy, najrozleglejszy, naj
zawilszy, wystarczyć ci ma Katechizm, którego nauczyłeś się 
bezmyślnie na pamięć, jako dziecko! Wszystko a wszystko, 
cokolwiek nabywasz, ocenić chcesz rozumem własnym i nie- 
spuszczasz się wcale na sąd obcy, albo mylny, albo podstępny 
i zdradliwy. A nabywając Dobro najprzedniejsze, tj. Boga, 
spuszczasz się na obcy rozum! Poznawanie Boga, tej Prawdy 
i Światłości żywotnej, a zbawienie nam upewniającej, ma wy
woływać kacerstwa! O, ciemni ludzie, co też prawicie i jakże- 
ście bezbożni! Stądby wynikało, że w W ierze naszej, szczytem 
wszech wiar będącej, niema i niepotrzeba wcale poznania P ra
wdy; że Katolicyzm, jak  Protestanci twierdzą, jest prostym 
i przestarzałym Obrzędem kościelnym, nic w ięcej; jest coś mi
stycznie zmrocznego, coś fanatycznie muzułmańskiego. O, nie! 
W Katolicyzmie ma się poznanie Prawdy; ma się umiejętność 
Boga. Katechizm pełen jest mądrości wysokiej i prawej, cho
ciaż urobili go K sięża! Zgoda. Ależ, czy go rozumiecie ? Nie- 
rozumieliście go, gdyście się go uczyli, jako dzieci; a później 
niemyślicie o nim nigdy. Jeżeli zaś go nie rozumiecie; to on 
dla was taka sama czcza mara, jak  upiór, lub inny strach 
nocny. I mięszacie go z Mitologią, której nierozumiecie tak że! 
Treść Katechizmu ożyć i rozelśnić słońcem wiedzy powinna 
w przeświadczeniu waszem. Inaczej będzie ona li hieroglifem 
martwym, wiarą martwą, a nie żywą, jakiej wymaga Ewanie-



lia, -  wiarą Umarłych duchem, i nieprzyniesie Wam Zbawie
nia. A co treść tę ożywia, w słońce wiedzy rozpala ? To wła
śnie, co ją i stworzyło, tj. niepodległa, jako we Zbawicielu, 
tak i w nas, sama jedna wiecznie żywa i żywot dająca Teo- 
zofia. Co był Chrystus, jeżeli nie wielki, niezrównany Teo- 
zof? — Cóż z tego wszystkiego? Oto, uczcie się Teozofii 
i bądźcie wdzięczni, że poda się ją Wam tutaj, choć krótko!

Od umiejętności tej, samodzielnie uprawianej i na coraz 
górniejszy rozwoju dalszego szczebel podnoszonej zależy, nie 
jedno coraz dokładniejsze rozumienie Katechizmu, celem Ludz
kości katolickiej będące, lecz więcej, więcej bez miary, niźli 
się tego spodziewać możecie. Bog Wszechistnienia pierwiastek 
i istota, a odeń zależy wszystko, co było, jest i będzie. Teo- 
zofia zaś, jako Poznanie Boga, wszech mądrości ludzkiej, 
wszech pojęć, uczuć i uczynków naszych, tak religijnych, jak 
etycznych i politycznych krynica. Czy pojedyńczy człowiek 
lub naród jaki jest wysoko ukształcony, lub głęboko barba- 
lzyński, rozumny, lub zabobonny, — bogobojny, lub bez
bożny, miłujący Bliźniego, lub sobek fanatyczny, nienawi
ścią oddychający, — chrześciański, lub muzułmański swym 
duchem, zacny, lub podły, — potężny, lub bezsilny, — bło
gosławiony, lub nieszczęśliwy, — a nawet niepodległy, lub ujarz
miony ; zawisło to w końcu końców od wyobrażeń jego o Bogu. 
Bóg jest w nas i daje nam wszechmoc; ale, gdy się go wy- 
rzeczemy, lub gdy nic a nic o przebywaniu Jego w piersi 
naszej niewierny, ani wiedzieć chcemy, to i nic dziwnego, że 
On nas opuszcza!

/  wyznań religijnych i ze stopnia wysokości pojmowania 
Boga wnioskuje się najpewniej o wartości ludów starożytnych 
i nowocześnych, ukształconych i dzikich, albowiem wiara, ten 
utwór Teozofii, wyświeca najlepiej ich jaźniowy i transcenden
talny rdzeń. Ludzie tworzą sobie Bogow w miarę wyobrażeń 
swych religijnych. Jacy ludzie, tacy i Bogowie ich. I  także 
na odwrót. Bogowie stają się wzorem i przykładem dla ludzi, 
a jacy Bogowie, tacy i ludzie. Jak podoła np. czciciel Fety-

Panteon. Tom III. — JV. OQ
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szów w Afryce być człowiekiem wyższego rzędu, skoro Bo
giem mu kot, lub żaba? Czy podobna, ażeby Grek starożytny 
nie był lekkich obyczajów, skoro Bogowie i Boginie jego żyli 
w nierządzie i szukali stąd chluby ? Francuz lubi uciechę, bo 
jest Pozytywista, a gdy się wyspowiada, sądzi, iż uczynił już 
Bogu zadość. Przeszło wieczny Polak, w jezuickich szkołach 
ogłupiony, wyobraża sobie Boga, jako swywolnego Wojewodę, 
pije, hula, pojedynki wyprawia, dopuszcza się najazdów, rąbie 
po karczmach okna, stoły i chłopów, a wykrzykuje: Polska 
stoi nierządem! I oto upada!

U Anglików Bóg jest Fabrykantem świata, a u Amery
kanów w Stanach Zjednoczonych najjenialniejszym Mechani
kiem. Dla Hiszpana Bóg, to Don zaświatowy; dla Neapoli- 
tańczyka zaś Ojciec święty, lub arcykapłan najwyższy śród 
niebios. W Niemczech nareszcie Bóg jest bezwzględny duch 
i Myśliciel spekulacyjny najwyższego stopnia. Wszędy Bóg 
zwierciadłem narodu, a Naród znowu zwierciadłem swojego 
Boga. Czyli to więc obojętna, znać Boga prawdziwie ?

Na wyższej, lub niższej znajomości Boga, jaką posiada 
Naród ten lub ów, osadzają się u niego moralność i prawodaw
stwo, wiara i konstytucya, kościół i Państwo. Gdzie Teozo- 
fia i Filozofia niekwitnie, lub zgoła stoi w pomietle; tam Ka
płaństwo pozyskuje najwyższą władzę, a wodząc Naród przez 
długie wieki, stósownie do tego, jak nakazuje mu to dobro 
własne, na ciągle jednakim pasku kościelnym, dzierży go w nie
mowlęctwie. Czemu średniowieczny czas barbarzyniec tak 
wielki? Bo, chociaż modlił się do Boga gorąco, nieznał Go 
wcale i znać nieżądał.

Jak podobna znać siebie samego bez zgłębienia Istoty Bo
żej? Wszakże Bóg jaźni człowieczej grunt. Jeżeli zaś nieznasz 
siebie, to albo się przecenisz i porwiesz się na rzeczy, którym 
niesprostasz, albo też zwątpisz o twych siłach i opuścisz ręce. 
Znajomość Boga, to barometr jaźni narodów i ludzi pojedyń- 
czych wskazujący im pogodę lub niepogodę na widnokręgu



moralnym, politycznym i religijnym, publicznym i domowym 
ziemskiego żywota.

Przedni jest majątek, urząd i stan znakomity, któremi 
służyć można tern dzielniej dobru ogólnemu i własnemu; prze
dnia Rodzina, Ojczyzna ludzkość, zasługa i Chwała; przednie 
dobra i wielkości świata tego; — ale Bóg najprzedniejszy, 
jako tego wszystkiego dobrotliwy Sprawca i rozdawca, A Jan 
Kochanowski ma słuszność, wołając: „Boga, dzieci, Boga trze
ba, kto chce syt być swego chleba.“

*
Ht *

Jako w Bogu samym, tak i w Teozofii tkwi nieskończo
ność istna. Stąd rozległa to niezmiernie Umiejętność. Pu
ściwszy się na Ocean jej bezbrzeżny, trudno przeżeglować go 
rączo. A tutaj, im bliższe końca niniejsze dzieło, tern bardziej 
krótkość niezbędna. Inaczej przybyłaby doń chyba jeszcze 
czwarta księga. Parci koniecznością do szkicowania, i niewie- 
dząc jak zaradzić sobie inaczej, podamy tu naprzód i z góry 
Encyklopedyczny Rys Teozofii całej, jaka po za Panteonem tym 
widzieć się zdaje, i wszystkie nie trzy jej części: Teontologią, 
Teofanią, oraz Teognozyą, a to w wielkiem bardzo skróceniu. 
Z nich otrzyma się przynajmniej należyte o rzeczy i nieprze- 
czerpanem bogactwie jej wyobrażenie. Rys ten przełoży przed 
oczy Teozofią najrozleglejszego znaczenia, jakiej w dziele tern 
niepotrzebujemy, ale o jakiej uczynić należało encyklopedy
czne sprawozdanie, a stanowić będzie pracy niniejszej rozdział 
pierwszy.

Atoli, już to nadzwyczajna ważność osnowy, już też zu
pełna jej nowość dla Narodu naszego, zniewolą nas do zaba
wienia się około Teozofii nieco dłuższego. Zatrzymaliśmy się 
porządnie przy Socyalistyce, przy Estetyce i przy Etyce, tu
dzież przy dwu do Filozofii wstępach, dla tego, iż były cieka
we i ważne. Grzechem więc byłoby, nie zatrzymać się nale
życie przy Teozofii. Wszakże nic ciekawszego, nic ważniej-



szego nad Boga i tamten św iat! Z tego powodu po ukończonym 
Rysie Teozofii w ogóle, weźmie się przed się dwa poszukiwania 
nieskończonej wagi, jedno o Istocie Bożej, a drugie o Przy
miotach Bożych, i roztoczy się je obszerniej. Będzie to Teozojia 
właściwa, od wszystkich wspępów i przygotowań już nam tu 
niepotrzebnych oczyszczona i do dzieła naszego stosowna, a wy
stąpi, jako pracy niniejszej rozdział drugi i rozdział trzeci, 
z których pozna się dokładnie Boga i tamten świat.

Widzi się tu dwie Teozofie: jednę ogólną i zapanteonową, 
drugą właściwą, i panteonową. O pierwszój da się li ency
klopedyczną wiadomość, jak to jest dzieła tego obowiązkiem; 
drugą zaś przełoży się szerzej. Jako już z powyższych ozna
czeń znać, Teozojia właściwa mówić nie będzie, ani o dowo
dach bytu Boga, ani o możebności poznania Boga, ani o spo
sobach tego poznania, gdyż to wszystko uczyniło się już w Nu- 
menologii. Nieprzy wiedzie ona nam także Przenajświętszej 
Trójcy, która, zawierając w sobie, obok pierwiastku iście bo
żego, pierwiastki Człowieczeństwa i Świata, przynależy, nie do 
Teozofii właściwej, gdzie panuje tylko Bóg sam i czysty lub 
Bóg Ojciec, ale do Ktyzeozofii, będącej wprawdzie dalszym Teo
zofii ciągiem, ale już wskazującej przechodzenie Boga i tamtego 
świata w ten świat, a przeto wyróżnionej od Teozofii samej. 
Czem tedy będzie Teozojia ogólna? Encyklopedyczną szkicą. 
A czem Teozojia właściwa? Umiejętnością czystego Monoteizmie, 
czyniącą o Bogu samym i jedynym w sobie. Ona wszech wiar 
wyższych, nawet tych, co Trójcy Przenajświętszej nieznają, 
jako np. w Koranie i u Mojżesza, filozoficzny grunt.



ENCYKLOPEDYCZNY RYS TEOZOFII 
CAŁEJ.

CXLVI.

Teontologia, jako ogólnej Teozofii c ze ść  pierw sza.

Teontologia, skrócona z Teo- Ontologii, lub nauki o bytno
ści Boga, usiłuje okazać byt Boga i przywodzi wszystkie bytu 
lego dowody, jakie Ludzkość w ciągu już blisko sześciu ty
sięcy lat wystawić podołała. Starożytni nazywali tę Ontologią 
Bożą Teogonią, dla tego, że wskazywała narodziny Bogów, tj. 
oddzielanie się pewnych przymiotów Boga naczelnego od tegóż 
Boga i zawiązywanie się ich w udzielne bóstwa podrzędne. 
Ponieważ Bóg naczelny i bóstwa podrzędne były siłami przy
rodzenia wielkiemi, które tworzyły świat, przeto Teogonia nie- 
różniła się wiele od Kosmogonii i była zazwyczaj Kosmogonią. 
Dziś także Teontologia mogłaby nosić imię Teogonii, jednakże 
tylko w znaczeniu narodzin Boga dla przeświadczenia ludzkiego 
i na piersiach umiejętności, lub powstawania i kształtowania 
się pojęcia naszego o Bogu. Bóg sam nierodzi się ani tutaj, 
ani nigdzie, bo to bezsens. — Ludzie bezbożni, jak np. Lucyan 
w Starożytności, a Prudon za dni naszych, przezywają umie
jętność tę przez szyderstwo Teurogią, tj. Fabrykacyą Boga, 
kowaniem Boga, a uprawiaczów jej Teurgami, którzy, jak Cy
klopy podziemne, kują i kują Boga bez przestanku. Możnaby 
umiejętność tę i dzisiaj mianować Teurgią, a to w znaczeniu, 
że pojęcie Boga, ze wszystkich pojęć najwyższe, jest tak trudne,



tak szlaków i żużli pełne, iż ten, co je urabia, przypodobywa 
się do kowala, pracującego około twardego żelaza. Unika
jąc krzywych znaczeń, przywiązujących się do Teogonii i do 
Teurgii, postawiono wreszcie Teontologią na ich miejsce.

Umiejętność ta, jakkolwiek ją  zamianujesz, rozwięzuje 
umiejętnie i niepodległe trzy następujące rodu ludzkiego za
gadnienia:

1) CZY JEST BÓG? — Tutaj występuje nasamprzód Teo
logia z wiarą swą w Objawienie. Jej głos ta k i: „Przez Syna 
swego jednorodzonego, a Zbawiciela i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez wszystkich Proroków od siebie natchnionych 
i przez Kościół jedynie zbawiający, w którym wieje Duch 
święty, upewnia nas Bóg sam, że on ten, który był, jest i bę
dzie. Ufamy temu i wierzymy. Oto Opoka nasza, na któ
rej stoi byt Boga! Wszystko to pewna i nieomylna. Je
dnakże wiara, która odnosi się tu do Chrystusa, ale tam do 
Mahometa, indziej do Buddy, a nawet do węża, lub kota, nie- 
płaci nic w umiejętności. Szczęśliwy, kto wierzy ! Ten atoli, 
co wierzyć przestał, żąda racyonalnych, zupełnie innych dowo
dów. — Teraz idą rozprawy empirycznego przeświadczenia, tj. 
dowód bytu Boga fizykalny, kosmologiczny i fizyko-teologiczny, 
których nierozwija się tu wcale, dla tego, iż nie są nam już 
potrzebne. Robi się tylko tę uwagę, iż one niewytrzymują 
Krytyki, jak okazał to Kant. — Następują znów rozprawy 
spekulacyjnego przeświadczenia, czyli dowody ontologiczne, ale 
i one padły pod ostrą Krytyki Kanta kosą. — Kończą za niemi 
dowód moralny, antropoteto - genezyjny i historyozoficzny. Ostatni 
polega na jednozgodności wszystkich wiar i ludów, lub na 
Concensus gentium. Każdy z nich atoli niedostateczny. Filo
zofia wszystkie odrzuca. — Gdy niepodobna było przekonać 
się o bytności Boga głową i rozumem, udano się do serca, 
a miasto słońca, zapalono łojówkę, tj. poczęto odwoływać się 
do ogólnego uczucia. Ale uczucie, to coś jeszcze bardziej śle
pego, niż wiara. Ono niemoże nigdy zabierać miejsca umieję-



tnego dowodu. —  Z rozpaczy rzucono się wreszcie w zawsze 
otw arte ramiona Mistyki, Jasnowidzenia, Mesmeryzmu, nawet 
odpowiadających duchów ze stolików harcujących e lek tro -m a
gnetycznie. Ale to, nietylko, że chybia celu, lecz wystawia 
całą rzecz tak  ważną i świętą na śmieszność. —  Świat nowo
żytny postradał pewność umiejętną o istnieniu Boga. Niewąt- 
piono o tern, że idea Boga w mózgu ludzkim istnieje, ale idea 
ta  i Bóg sam, to cale co innego. Poczęto wracać do wiarij, 
bo niewiedziano, co począć. I  całe wielkie koło rozwojowe 
zostało opisane. Koniec zahaczył o początek. A przecież bez 
skutku. W  dobie tak  smutnej występuje na widowni umie
jętnej Filozofia polska, ugruntowana na Mysie, który jest okiem 
numenonu w nas dla Boga i widzi Go z bezpośrednią pewno
ścią. I daje dowód najdoskonalszy, zwany w Loice Samostrza
łem ludzkiego przeświadczenia, probatio per se patens ćt lucens. 
I owo byt Boga narodził się nieobalenie dla umiejętności mi
strzowskiej !

2) CZY MOŻNA POZNAĆ BOGA? —  Po okazaniu, 
że Bóg jest, wtóre to pytanie sprawuje i naturalne i loiczne 
rzeczy następstwo. W  części tej Teontologii rozprasza się 
przesądy, zaszczepione i pielęgnowane od tych, co zażądaliby 
trzymać ród ludzki w wiecznem niemowlęctwie, iż Boga po
znać rozumem własnym niepodobna, a wyświeca się bezpośre
dniego i samodzielnego poznania Boga, nietylko możebność, 
lecz także rzeczywistość i konieczność. — Tutaj jedna tylko 
teontologiczna łyskawica: Na dnie jaźni twojej Bóg, a z Nim 
i znanie Boże, przedewszystkiem zaś to, którem Bóg siebie 
samego zna. I ty pytasz się o możebność poznania Boga! 
Wydobądź tylko z siebie znanie to wiekuiste i zamień je w twe 
Poznanie, lub co pod tym względem tkwi w tobie in potentia, 
przeistocz w urób twój in actu, a dopniesz celu! Bóg znający 
siebie samego, przemieszkuje w tobie, a znanie Jego Boże, to 
światłość z niebios jaźni twej dana. On chce tedy, ażebyś Go 
poznał. Jeżeli zaś tego nieczynisz, to jedynie twoja w tem 
gnuśność, głupota i wina.
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3) JAK MOŻNA POZNAĆ BOGA ? — Odpowiedź na to 
pytanie tkwi już w słowach przy końcu samym powyżej wy
rzeczonych. Gdy chcesz pływać, nie pytaj się długo, jak się 
pływa, ale rzuć się w wodę i próbuj! W tedy trafisz sam na 
sposób pływania, lub też pokaże Ci go kto inny. Podobnież 
się ma z poznawaniem Boga. Zacznij tylko tę pracę, a Bóg 
sam, który jest w tobie, przyjdzie ci na pomoc!

Żądasz tu roztoczy nieco szerszej. Dobrze, lecz ostrzega 
się z góry, iż może trudno ci będzie ją  rozumieć, albowiem 
tizeba tu coś wziąć z dalszych i głębszych teozoficznych, a na
wet ktyzeozoficznych powiatów, które ci jeszcze są nieznane. 
Powie ci się, jako jest, i koniec! Ty zaś usiłuj, byś pojął rzecz. 
Odpowiada na to pytanie Przenajświętsza Trójca w Bogu, której 
nieprzełożyło się jeszcze, a której dotknie się tu z lekka po raz 
pierwszy. Wiesz, że gruntem jaźni twej Bóg. Słuchaj więc!

Bóg, jako w niebie i na ziemi, tak i w tobie jest troisty, 
tj. jeden i tenże sam zawsze, lecz w potrójnem znaczeniu, lub 
w tak zwanych językiem katechizmowym trzech osobach. ?Bóg 
sam, lub Bóg, jako Bóg, to Bóg Ojciec. A Ojciec ten n ie
bieski jest w tobie. Bóg znowu, który wyszedł z siebie, który 
położył siebie samego za sobą tak na łonie wieczności, jak 
na piersiach Czasów, lub Bóg, jako pierwiastek Człowieczeń
stwa w Bogu, jako Ludzkość wszech światów i wieków uta
jona już w Przenajświętszej trójcy, to Bóg Syn. A Syn ten 
Boży jest także w tobie, pospołu z Ojcem niebieskim. Jako 
Boży tak i człowieezeński pierwiastek jest w tobie. Stąd tyś 
Boga i Ludzkości wyraz, lub omówca. Bóg wreszcie, który 
rozpina się pomiędzy sobą, jako Ojcem, i sobą, jak Synem, 
a najduje swoje Ja, to w Ojcu, to w Synu, czyli to w Bogu 
samym, to w Ludzkości wszech światów i Czasów, w końcu 
zaś również w sobie, słowem, Znanie Boże, Umiejętność i świa
tłość Boża, tak w Bogu, jak w każdym Człowieku, to Buch 
święty. A Duch ten jest w tobie pospołu z Ojcem i Synem. 
Stąd wiedza twa z niebios, wiedza bezpośrednia, Jeniusz Boży 
w tobie, lub Mysł. — Cóż z tego wszystkiego ? Oto, jeżeli



chcesz poznać Boga, lub ojca; wydobądź z siebie Ducha świę
tego lub utajone w tobie Znanie Boże i przerób jego w Pozna
nie twoje! Rozszerz wreszcie poznanie to bezpośrednie pośre
dnictwem, które jest także w twej mocy, czyli Umiejętnością, 
Boga się tknącą i od rodu ludzkiego urobioną, a w Objawie
niu szczytującą się wiarowym sposobem, tj. stań się, co do 
rzeczy tej, o ile ci podobna, przeświadczeniem człowieczeństwa 
wszech światów i czasów, jako Chrystus, tem, czem jesteś już 
w gruncie i czem wyczynić się powinieneś, jeżeli przynieść masz 
sobą cześć i chwałę Bogu, — a poczujesz w sobie Boga Syna 
i zjednoczysz się z Nim! Syna tego zaś pełen i od Ducha 
świętego wiedzion, spotkasz się z Ojcem śród niebios twej 
jaźni. I widzieć będziesz Istoty B ożej tajemnice.

Czyli tu  koniec? Nie jeszcze. Otrzymałeś Poznanie Boga 
powyżej li kmiotowe, bo zachodzi ono głównie we własnem 
twem Ja . Idź przeto dalej i przenieś się w dzielnice Przed
miotu, lub we Wszechświat, który jest za tobą! Na dnie jego 
jest także Bóg, a z nim ta  sama Trójca Boża, co i w tobie. 
Świat, to N iejaźń , której piastą transcendentalna, od siebie 
samej odpadła Jaźniom ość, a ostatecznym gruntem Jaźń Boża 
w niebie, której zaś ogniskiem na ziemi Jaźń ludzka. Nie
jaźń, to Królestwo Ojca; ród ludzki zaś wszech światów i cza
sów na piersiach tej Niejaźni, Królestwo Syna; ogólne wreszcie 
Przeświadczenie wszech człowieczeństw, wypowiadające się za
wsze tylko przez jednego człowieka, przez jedno świętoduskie 
Ja, które stało się jego słowem, a którem również ty być 
możesz, gdy jedno chcesz szczerze, Królestwo Duclia świętego. 
I  oto także na piersiach Przedmiotu, lub Wszechświata spo
tykasz się z całym, pełnym, troistym w sobie i tym samym 
Bogiem, który jest w tym kmiocie. A Znanie Boga Boże , 
w bezmiarach Przyrodzenia rozlane, skupiasz w sobie, jako 
w ognisku jego ziemskiem, i wypowiadasz, jako Poznanie 
Boga twoje. A Poznanie to przedmiotowe stanie się próbą po
znania twego kmiotowego.

Zrozumiałeś rzecz i wykrzykujesz: „Ale Poznanie Boga,
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podług tego, jest niezmiernie trudne!“ Jakże chcesz, ażeby 
Poznanie najwyższe, jakie tylko być może, poznanie, o którego 
możebności samej wątpią tłumy ludzi, poznanie w istocie swej 
zawsze Bożoczłowieczeńskie, mogło być łatwe? Jużcić pomię
dzy poznaniem Boga a poznaniem jakiej światowej rzeczy nie
słychanie wielka musi być różnica! Ale kuś się tylko o to 
poznanie i zabierz się do pracy! Bóg dopomoże Ci sam i oba- 
czysz, że będzie Ci ono w końcu łatwe!

Pisarz dzieła tego wypracował Teontologią obszernie, jako 
Bożycy część pierwszą i ma ją w rękopiśmie, zmierzając wypu
ścić ją kiedyś w szeroki świat. Nic ciekawszego, nic rze
wniejszego nawet niema, jak widzieć mozół poczciwego ducha 
człowieczeńskiego, pracującego przez tysiącolecia około okaza
nia Bożego i niosącego nam kilkaset pięknych ważnych, uwagi 
godnych dowodów bytu Boga, a biedzącego się nad rozwiąza
niem dwu dalszych teontologicznych zagadnień! Dało się 
z dzieła tego tutaj li napisy rozdziałów jego głównych. A i to 
już wystarcza. Wie się bowiem z Numenologii, że Bóg jest, 
a byt Jego niema i niepotrzebuje dowodów, bo polega na naj
pewniejszej Pewności bezpośredniej; że Bóg, będąc w nas, do
pomaga nam do tego sam, abyśmy Go poznać mogli i poznali.

CLXVII.

Teofania, jako ogólnej Teozofii cząść druga.
Teofania wykazuje, co wypowiada już sama jej nazwa, 

jako „Bog jawi się“ przed Ludzkości przeświadczeniem; jako 
stawa przed szukającemi Go narodami; jako rozelśniewa w czło- 
wieczeńskiej wiedzy. Jest to umiejętność Jawu Bożego dla 
głowy i myśli naszej. — Odpowiedziawszy twierdząco na trzy 
pytania teontologiczne, ciekaw jest każdy dowiedzieć się „co 
Bóg?“ Ludzkość, chcąc rozwiązać zagadnienie to nowe, a nie- 
podołając stawić się od razu na najwyższej wysokości Chrystu-



sowej, ugląda przed sobą Pojecie Boga w mnogich, do czaso
wego ukształcenia swego stosownych postaciach i przechodzi 
zwolna wszystkie teofaniczne szczeble. Ztąd część ta Teozo- 
fii, która mogłaby dobrze być wyłożona w Numenologii, lecz 
zachowaną została na to miejsce, ażeby i tutaj mieć przecie 
coś zajmującego, jest koniecznie znowu historyozoficzna. Widzieć 
się w niej będzie aż siedm podnoszących się coraz wyżej ja
źniowego przeświadczenia o Bogu stopni, powstających a priori, 
a potwierdzonych a posteriori. Dzieje atoli służą tu bardziej 
za dane rozwojów czysto umiejętnych sprawdzenie. Bóg, jako 
w niniejszem zagadnieniu Kmiot, otrzymuje coraz innego, wyż
szego, a w końcu prawdziwego O m owej Oto roztocz Teofa- 
nii w krótkim treścianie:

1) Bóg PAN, lub CZŁOWIECZOCH, jako teofaniczny 
stopień najpierwszy. — Ludzkość dziecinna i pojedyńezy naród, 
lub człowiek dzieciuch, niepojmuje, ani pojmować niemoże 
inaczej Boga, tylko jako wszechwładnego Pana  na niebie, 
którego oko, wszystko widzące, zowie się słońcem, a który 
jest coś nakształt Króla, Satrapy, Baszy, Hana, Cara, w naj
szczęśliwszym zaś razie Ojca, — który obsypuje wprawdzie 
ulubieńców swych łaskami, lecz gdera, karci, nawet piorunami 
zabija krnąbrnych i zuchwałych ludzi. Myśli Go zupełnie po 
człowieczem u , tj. z dobremi i złemi przymiotami ludzkiemi, tak 
z cnotami, jak z przywarami wielkiemi. Jest natura-człowiek. 
Ztąd Cztowieczoch i Teologia jego, lub tak zwany Antropomor- 
fizm , który, mniej więcej, wszystkie wiary przenika, a dotąd 
w wyobrażeniu Rzesz i w głowach nierozwinionych panuje 
wyłącznie.

Jowisz np. szalejąc ze zwierzęcej chuci do nadobnych 
Niebianek i Ziemianek, a przedziergając się to w byka, to 
w łabędzia, to w deszcz złoty, wykrzykuje do każdej z nich: 
„I piorun mój i gwiazdy, rozsiane po niebie, świadczą, iż nic
milszego niemam okrom Ciebie!“ — Wenera, niewierna Mężowi, 
wdaje się z Marsem i Merkurym, zgoła ze Śmiertelnikami,
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z których rodzi bohaterów. Podobnież sprawuje się najwię
ksza część mieszkańców Olimpu, którzy nielepsi są wcale od 
starożytnych Babilończyków, lub nowoczesnych Paryżan, a któ
rzy mocniejsi od ludzi, a więc i więcej uciechy znieść mogą. 
Bogowie Homerowscy kłócą się z sobą, wiodą z sobą wojnę, 
wyrzucają się z niebios, a wciągają nawet ludzi do swych za
mieszek. Uciekają przed Tytanami, lub siłami natury.

2) Bóg, OGÓŁ NATURA, lub Bożoch PIERWSZY, 
REALNY. — Gdy człowiek, oraz ród ludzki podrósł nieco 
i rozwinął w sobie empiryczny rozum, przeświadczył się wnet, 
że Bóg Pan i Człowieczoch jest niedorzeczność. Począł tedy, 
jako już rozumna, lecz jeszcze zmysłowa i do górniejszych 
ducha podlotów nieusposobiona istota, uważać Boga za nie
zmierzony, wieczny i wszechobecny Ogół przyrodzenia, który 
sam jeden trwa, acz wszystko w nim powstaje i znika. To 
powiodło go do Wszechboieństrva> lub do Panteizmu, który, 
mniej więcej, zaraził wiary i filozofie ludzkie. Atoli Bóg, jako 
Ogół natury w Upersonifikowaniu i w Apoteozie, lub jako 
Bożoch, był za olbrzymi na głowy pospólstwa. Rozpadł się 
przeto w nieskończony poczet Bogów i Bogiń, wyobrażających 
różne ciała i siły przyrodzone, np. słońce, księżyc, Eter, Po
wietrze, Ogień, Wodę, Piorun. A ztąd Wielobóstwo, lub Poli- 
teizm cecha główna pogańskich wiar. Bóg naczelny i jedyny, 
lub Bożoch sam, odnosił się do Misteryi, a Bogów zwyczaj
nych podawano ludowi.

Bóg ten pozyskał największą ilość wiarowych systematów. 
A szerokie ich przełożenie przez mnogie Mitologie jest prze- 
wdzięcznie piękne. Szkoda, Szkoda, iż tutaj li jaskółczym 
przelotem muśnie się bogate te dowody.

Jakóż w Grecyi Fizyka staje się Teologią. Fanes, Bóg 
najwyższy i tajemniczy, to twarda natury konieczność. Zeus 
jest piorun, Hera powietrze, Hefestos ogień, Afrodyta cielesna 
miłość itp. — Gdy okazało się, że przyrodzenie ziemskie nie 
ofiaruje prawdziwego Boga, szukano Go na niebie, lecz tylko
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na widomem. Ztąd drugi Bożocha tego wyczyn. W Egipcie 
też Astronomia występuje w znaczeniu Teologii. Jah , Bóg naj
przedniejszy, to słońce słońc, lub gwiazda Syryusz, Ozyrys 
słońce, Izyda księżyc, Aruerys ziemia, Horos planeta Mars, 
Kanob Jowisz, Harpokrat Saturn, Anubis Merkury itp. Ró
wnież Astronomią jest wiara fenieka, kartagińska, chaldejska, 
irańska i wiele innych. -  Gdy zaś gwiazdy okazały się ró
wnież światem, szlakowano Boga w naturze ludzkiej, mówię, 
naturze, nie zaś istocie, która jest transcendentalna. Ztąd 
u Normanów Antropologia, u Czudów Psychologia, a u Sło
wian Etyka ubiera się w niebiańskie Teologii szaty. Co daje 
trzeci, czwarty i piąty Bożocha tego wyczyn. Jakoż nor- 
mandzki Alfadur, Ojciec Bogów, Heryan Pan, Nikar zwycięzca, 
Nikur pogromca, Odyn Hetman, Tor dzikie męztwo, Baldur 
cierpliwość, Wali gniew, wszystko to antropologiczne potęgi. 
Litewski znów Atlaibos, duch tajemnica, do Heglowskiego 
ducha bezwzględnego podobny! Brekszta, dusza sam a; Sotwar 
duch światłości, Tyknis duch ciemności, Kunketojasy duchy 
poległych rycerzy, Gudełki, dusze wodne, Medziojny dusze le
śne, to same psychologiczne moce. Słowiański wreszcie Jessa, 
Biełboh, Czernoboh, Ham, Światowid, Perun, Radogost, Dadź- 
bóg, Peklenc, Nija itd ., to same pojęcia moralne. Bogowie 
i Boginie przedchrześciańskich Ojców naszych, to bugaj uoso
bionych i ubóstwionych cnót. Nawet piekło jest u nich Etyką.

Wiele wiar, np. celtycka, meksykańska, peruwiańska są 
powyższych Bożocha tego stanowisk różnorakim Synkretyzmem. 
Wreszcie Fetyszyzm  u Eskimów i Afrykańskich ludów ukazuje 
się ostatnim i najdoskonalszym Wielobóstwa tego szczytem. 
Czemu? Szukano Boga na ziemi i na niebie, wszędy w Przy
rodzeniu i w Człowieczeństwie, lecz nieodkryto prawdziwego. 
Istota zaś zwierząt, roślin i rzeczy jest tak tajemnicza, tak czar- 
noksiezka, tak cudowna. W niej tedy usadziła się w końcu końców 
naturalna Teologia. Jest to już głupstwo, lecz bardzo ku temu 
potrzebne, ażeby podnieść ród ludzki na teofaniczny szczebel wyż
szy. Otóż pojęcie Boga rozumowe, a w kształty najbogatsze!
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3) Bóg OGÓŁ DUCH, lub BOŻOCH WTÓRY, IDEAL
NY. — Człowiek i rod ludzki, otworzywszy oko niecielesne, 
lub umysł, obaczył ducha, władnącego światem materyalnym. 
Duch ogólny, jak dzisiaj jeszcze Heglowi, wydawał się mu 
świata tego stwórcą, piastunem i panem. Przeświadczono się, 
że do materyi należy Wszystkość, Mnogość, Bezwładza, a do 
ducha bezwzględna Jedność, Siła, Wszechmoc. Nie natura, 
tak różna i rozliczna w sobie, lecz Duch jeden, jedyny, nieeie- 
lesny i niewidzialny ukazał się tedy Bogiem. Runął Panteizm 
i Politeim, a zasiadł na na ołtarzach jego Monoteizm , oderwa
nie i metafizycznie pojęty, jedynie ogólnego ducha czystego 
znający. Ustąpił Realizm przed Idealizmem.  —  Przeświadcze
nie to religijne wyświęciło się w Mojzeszowem i Mahometau- 
skiem  wyznaniu.

Otóż pojęcie Boga radykalne, przeczące, umysłowe.

4) Bóg OGÓL NATURA i Bóg OGÓL DUCH łącznie, 
czyli dwu Bożochów , tj. pierwszy i wtóry, realny i idealny, 
Fanes i Demiurg w walce z sobą, słowem, teofaniczna Dwójca —  

Postrzeżono ciągłą, nieprzebłaganą waśń między Materyą i Du
chem, a po obu stronach wszechmoc; uznano zatem dwu Bogów 
w nieustannym boju. Potęgi te wyobrażano sobie, jako ko
nieczność i samowolę, światło i ciemność, pierwiastek twórczy 
i niweczący, zachowawczość i postęp, historyzm i radykalizm, 
Dobre i Złe. Ztąd Dualizm, który wyjawił się w wierze staro- 
greckiej pomiędzy Zeusem  i T y fonem,  w Epipcie między Ozy
rysem i Babisem, w Fenicyi między Jahem  i Bobakiem,  w Chaldei 
między Nebaliazem  i Tartakiem,  w Arabii między Tagutem  
i Eblisem, u Normandów między Fimbultyrem  i Surturem,  u Li
twinów między Sotwarem  i Tyknisem,  u Słowian między B ieł- 
bohem  i Czernobohem. Jak Antropomorfizm i Panteizm, tak 
i Dualizm  wdziera się do wszystkich wiar. Zgoła w Chrześciań- 
stwie widzi się Boga  i Szatana.  — Lecz jedna wiara ukazuje się 
wyłącznem stanowiska tego przedstawieniem, t. j. Zoroastryzm  
z walką Ormuzda  i Arym ana,  jaki daje nam Zenda Westa.
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Jest i dzisiaj dość ludzi, których owładnęła ta Dwójca. 
Przekonasz się wnet o tern, gdy rozmawiasz z nimi o Przyro
dzeniu, w którem uglądają oni same Polarności, lub gdy chodzi 
im o początek Złego. Jeżeli tu, wskutek ogólnego wykształ
cenia bardzo już wysokiego, nie stanowi się dwu Bogów, jak 
u Zoroastra; to przenosi się równie Złe, jak Dobre w Istotę 
Bożą, zaczem widzi się Dwójce w Bogu. Takie wyobrażenia, 
utwierdzone na pseudo-loicznej Zasadzie: Principium exclusi 
medii, tak zwanej: Albo Bartek, albo Maciek, a widzące we wsze
lakiej Różnojedni przeciwieństwo li Juste milieu i biedotę du
chową, są bardzo pospolite. — Otóż pojęcie Boga antynomi- 
czne, przeto rozwag owe.

Teraz obaczy się same pojęcia Boga mysłowe, na różnych 
stopniach rozwoju, a nareszcie w prawdziwości pełnej. Zabiera 
tu głos aż trojaki Mysł: dziecinny, młodzieńczy i męski.

5) Bóg, OGÓŁ ŚWIAT, lub BOŻOCH TRZECI, BIO
LOGICZNY. — Walka, to, nie zdrowie, lecz choroba, — ro
dzenie śród boleści czegoś nowego, stan przechodni, tymczasowy, 
wyjątkowy, który zakończyć się ma sojuszem i pokojem. Pró
bowano mnogich powyższej Dworcy skojarzeń. Okazało się 
nakoniec, że świat stanowi Jedność Materi i Ducha, Rzeczy 
i Myśli, Ciemności i Światła, Złego i Dobrego; — że, acz
kolwiek te dwa czynniki jego w nim bojują, przenikają się 
przecież wciąż nawzajem, sporządzając jednę materyalno- 
duchowną Całość, realno-idealne Istnienie, lub powszechny, 
rzeczywisty Żywot. Stąd Ogół świata, empirycznie i speku
lacyjnie zarazem pojęty, uznan zostaje za Boga. Rzeczy świa
towe, pojedyńczo brane, które powstają i znikają, nie są Bogiem, 
ale świat powszechny, który był, jest i będzie, który niezna 
granic i nieprzemija, to Bóg Co świat rzeczywisty? Nic 
innego, tylko Materya, duchem ożywiona, i Duch, materyą oży
wiony, lub ogólny Żywot. Ztąd Żywot ten, który jest wiecznie 
świeży, krzepki, pełny, nieprzeczerpany, musi być Bogiem. — 
Pojęcie takie Boga urodziło Bioteizm, lub Kosmolę izm, a wy-



czyniło się najświetniej w Indyjsk ie j wierze. Parabrama  jest, 
tutaj Całością, i Krynicą wiekuistą wszech Żywota. W  nim zaś 
są trzy potęgi: B ram a , Stworzyciel, — K ryszńa,  Niweczyciel, 
i Żywię, Utrzymywacz Żywota w jestestwach, pojedynczo bra
nych. Był to i jeSt jeszcze prześlicznie pojęty Całokształt 
wszechtuteczności, w którym atoli wyjawia się już coś tam e
cznego. Żywot albowiem pochodzi oo Boga i jest już rzeczy
wiście Bogiem. Ale Bóg, to bez miary więcej, niż tylko Żywot. 
Co większa, Żywot to jest, nie tran sc e n d e n tn y , ale toświa- 
towy, tuteczny. — Że Bóg Ogół świat  jest równie panteistyczny, 
jak  Bóg, Ogół natura;  Bóg, Ogół Ducli i Bóg, Ogół Dwójca, 
rzecz jasna. Ale Panteizm przyjmuje tu  Holoteizmu biologicznego 
miano. Otóż pierwsze pojęcie Boga mysłowe.

6) Bóg, OGÓL BYT W IEKUISTY, lub BOŻOCH 
CZWARTY, ONTOLOGICZNY. — Świat pojęty, jako Żywot 
powszechny, zmienia się nieustannie, już dla tego, że wszystko 
a wszystko, z czego się on składa i co doń przynależy, jest 
skazitelne. Widzimy też go co chwila w zmienionej szacie, 
a to i w naturze i w człowieczeństwie. Atoli utaja się w nim 
coś, co nieprzemienia się wcale i stanowi stałe jego posady, 
czyli na dnie bytu docześnego jest byt wiekuisty.  Byt wiekuisty 
w całości swej i pełni zostaje tedy Bogiem. Co on? Nic in
nego, tylko już tameczność, lub tamten świat. Gdy we świecie 
tym  nieodkryto Boga, przerzucono się wreszcie we świat tam 
ten. Jakże to już wysoko! Jak  blisko stąd do Prawdy samej 
i do Chrześciaństwa! A jednakże jeszcze zbłądzono. Świat 
tamten,  lubo już tamten, jest jeszcze tylko św iat,  nie zaś B o g i 
Byt wiekuisty, to jeszcze nieosobisty Ogół, a gdy się go uper- 
sonifikuje, B oioch , ale nie B ó g ! Pojęto go wreszcie w ścisłem 
oderwaniu od przemiennego, lub tego świata, tj. jako brak 
wszech ruchu, jako nieprzerwaną ciszę, lub jako świat umarły. 
I  wyznawcy też jego w Azyi niemal całej są istne nieboszczyki. —  

Stanowisko to bowiem wyjawiło się jako Fohizm, lub L am aizm  
w Tybecie i w Mongolii całej, tudzież, jako Buddaizm  w In-
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dyach, Chinach i Japonii. Tutaj uchwycono już świat tamten, 
zaczem grunt i istoty świata tego, lecz niezrozumiano, że Bóg 
spiawuje transcendentalną wszystkiego, co na niebie i na ziemi, 
Osobistość. Pomimo wszech niedostatków hypęr-kosmiczny Teizm 
ten zbliża się bardzo do średniowiecznego Katolicyzmu. Jest 
to Hołoteizm. ontologiczny, lub substancyalny, w upersonifiko- 
waniu i Apoteozie. Otóż i drugie pojęcie Boga myślowe.

Poznało się' właśnie aż sześć stanowisk teofonicznych. 
Wszystkie są panteistyczne, acz każde w innem znaczeniu. 
I tak Bóg Ogół natura jest Panteizm najgrubszy, lub wła
ściwy ; — Bóg Ogól duch, acz stanowi Monoteizm i największe 
Panteizmu właściwego przeciwieństwo, jest Panteizm spekula
cyjny; — Bóg Ogół świata, lub żywot powszechny jest Holo- 
teizm biologiczny, lub Panteizm żywostanowy; — Bóg wreszcie, 
jako Ogół byt wiekuisty, jest Holoteizm ontologiczny, lub Pan
teizm bożostanowy. Tak tedy wszędy Panteizm i Panteizm ! 
Jakże rozległa, jak bogata i rozliczna w sobie jego potęga! 
Jak trudno się odeń uwolnić! Dopiero Chrystus był pierwszy, 
co wyzwolił Ludzkość całkowicie od wszech Panteizmu. Za
czem i Teofania uznaje Jego Wielkość nadludzką, Jego boskość. 
Oto przystępuje się do nauki Jego:

7) Bóg, JAŹŃ PRZEDWIECZNA, lub Bóg CHRZE- 
SCIAŃSKI i PRAWDZIWY, stanowisko MYŚLOWE ostatnie 
i najwyższe.  ̂ — Świat tamten niejest Bogiem, ale dopiero 
Słowem Boiem, które stworzyło świat ten, a piastuje go, ijako 
wiekuisty jego grunt, W Bezmiarze świata tamtego, w tćj 
transcendentalnej kuli, która musi być równie nieogarniona, jak 
kula toświatowego Istnienia, będąca jego odsłonem, jest ko
niecznie środek, ognisko i przeświadczenie główne, — jest naj
przód niej sza oso bi s t o ś ć i j e d y  na j aźń, czyli jest B o że J g . Otóż 
takie Ja w tamtym i tym świecie powszechnym Bóg^prawdziwo. 
Jest to, nie exoteryczny, lecz ezoteryczny, nie hyperkosmiczny, 
lecz dyakosmiczny, nic martwy i oderwany, jak w Buddaizmie, 
lecz żywy i we wszystkich rzeczach obecny, nie ogółem bę-

Panteon. Tom III. — IP. o n
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clący, lecz osobisty Teizm, a pierwiastek Chrześciaństwa i Iu- 
lozotii istnej. Teizm ten wciela się wreszcie w Chrystusa 
i podaje nam Boga-człowieka ,  który z nami żył i cierpiał, 
a którego również Filozofia uznaje rada. Wszakże Syn Bozy 
jeden i jedyny, lub jednorodzony w Bogu, ale za Bogiem po 
wszystkich słońcach i na każdej ziemi z człowieczeństw mno
gich złożony, zaczem numerycznie w nieskończoność rospro- 
szony, musiał skupić się i uogniskować w sobie samym, wyjawić 
się w jednym człowieku, który się z Nim zjednoczył, ażeby, 
jako w niebie, tak i na ziemi, druga Osoba w Boga była jedną, 
Ojcu równą jaźnią. Objaw Syna Bożego na ludzkości pier
siach, to potrzeba i konieczność teozoficzna. A że stało to 
się wChrystusie, dowodzi tego Jego Mądrość, Światłość, Cnota
i Świętość niezrównana.

Bóg stał się tu Bogiem-człowiekiem, ale nie Człowieczo- 
chem Otóż różnica ostatniego od najpierwszego teofanicznego 
stanowiska. Tutaj Bóg jażniowieje, tam zaś człowieczeje. Ale 
jak tam, tak i tutaj Bóg wiąże się z człowiekiem. Rzecz tędy 
zawraca do rozwojowego początku i okazuje się Teofann koncern.

Grunt ja źn i w człowieku, ale nie człowiek sam, jest Bo
giem. Nie to, co człowieczego, ale co Bożego w człowieku, 
daie nam o Nim wyobrażenie. — Bóg jest atoli, nietylko 
w jaźni człowieka, lecz i w Niejaźni Wszechświata ostateczny 
grunt który ukazuje się jedną i tą  samą Jaźnią Przedwieczną.

 X  człowiek Jaźnią taką w pełni nigdy się mestanie I to
właśnie wyróżnia człowieka od Boga. — Bóg jest, zaiste, Ojcem 
Człowieczeństwa i Panem Wszechświata, lecz, jako Jazn wszech 
iaźni jaźniowości i niejaźni i niejaźniowości, lub transcenden
talnie, nie zaś inaczej. Tym sposobem rajskie Ludzkości po
jęcie o Bogu, jako o Panu, utraca antropomorficzne cechy i wy
święca się Prawdą, a prostaczek i mędrzec spotykają się tu z sobą.

Między stopniami powyższego Teofanii rozwoju panuje ko
nieczne, loicznemi Kategoryami ściśle napiętnowane nastę
pstwo. Bóg Pan ukazuje się Człowiekiem', —  Bog, Ogol  ̂na
tura, Bytem, — Bóg, Ogół duch, Mcestwem; — Bóg, Ogoł



Dwójca, jako byt i nicestwo w rozłączeniu, a więc i w walce, 
Pierwostanem, lub Możebnością, szukającą urzeczywistnienia, 
światem in Potentia; — Bóg, Ogół świat, jako byt i nicestwo 
we znikomem, lub doczesnem połączeniu, Żywosianem, lub 
Rzeczywistością, światem in Actu; — Bóg, Ogół byt wiekuisty, 
jako byt i [nicestwo w połączeniu wieczno trwałem, Bożostanem, 
lub Koniecznością, światem in Aeterno; — a Bóg, Jaźń Przed
wieczna, jako tameczności ognisko i przeświadczenie, tute- 
ezności zaś środek i wyraz transcendentalny: prawdziwym Bo
giem. Ponieważ tu i trzy Prawdoświeci i cztery Prawdobłamy, 
z Myślini znane, wyświeciły się na rzeczy; więc niema w niej 
i niemoże być więcej rozstępów. A jako Chrześciaństwo wiara, 
tak zgodna z niem Umiejętność mistrzowska filozofia najwyższa 
i ostatnia.

Teofania przewędrowywa siedm stanowisk, niejako siedm 
dni stworzenia i tygodnia. Ostatnia w niej przystajnia wy
święca się niedzielą, tj. dniem odpoczynku, albowiem Bóg 
prawdziwy pojęty został i szukać Go dłużej nietrzeba.

Całkowitka Teofanii, równie jak całkowitka Numenologii 
tak brzmi: „Bóg jest Jaźnią wszech jaźni i niejaźni, lub Jaźn ią  
Przedwieczną. “

Także około Teofanii, którą widzi się tu w kruciutkim 
zarysie, Autor dzieła tego pracował długo i mozolnie. Sta
nowi ona u niego drugą część Bożycy i zajmuje już trzy tomy, 
a niewyszła jeszcze za Boga, Ogół naturę, i niejest ukończona. - 
Choroba niedopuściła doprowadzić ją do samego kresu. Prze
łożyło się tam wszystkie Mitologie filozoficznie, starając się okazać 
wiejącą, w każdej z nich głąboką, a do Chrześciaństwa ubi- 

gościniec Teologią, i nauczyło się z nich niesłychanie 
wiele. Bez miary ważniejsze i ciekawsze są od historyi Filo
zofii. Autor przekonał się tam, że do zrozumienia należytego 
nauki Chrystusowej, niedosyć jest znać Dogmatykę i Katechizm, 
a być Teologiem i Filozofem, lecz, że potrzebna ku temu nie
odzownie cała przedchrześciańska Teozofia, która ma z nią hi
storyczny i większy, niż zna się to dziś, związek. Jak pojąć

30*



też rzetelnie najwyższy szczebel religijnego ludzkości całej Prze
świadczenia bezwędrowania i bliźniego zwiedzenia wszystkich 
jego niższych i poprzednich szczebli? Na pracach takich Autoi 
usposobion został do napisania i tego Rysu Teofann i Teozofn 
właściwej, którą natychmiast najdzie się w tym Panteonie. 
Bez nich niepodniósłby się do pozyskanej odeń wysokości i nie- 
pogodziłby się, zapewne, tak silnie z Chrystusem, któregoby 
rozumieć niemógł, jak rozumie Go ninie. Wiele miał 011 do 
szperania i niezawsze pożytecznego czytania, nim zgłębił wsze
laką Mitologią i poznał teofaniczną wartość jej całą. Ale za 
to nagrodzon był sowicie, żyjąc przez lat kilka z Bogami i o- 
giniami ludzkości ziemskiej, wszech narodów i czasów, co upe
wniło mu pełne poezyi pierwiastkowego świata, piękne, słodkie, 
zachwycające chwile. O, niedaremnie Poeci i Malarze lubują 
w mitologicznym świecie! Jest w nim tyle niewypowiedzianego 
powabu i wdzięku, że, wdawszy się weń, oderwać się oden 
trudno. — Okruchy z Teofanii tej przesłane wrzeszcie zostały 
Orgelbrandowi do Wilna, który zamieścił je abecadłowym po
rządkiem w wydanym od siebie Słowniku polskim. Wszystko 
to rzucić ma światło na rozległość nieskończoną teofanicznego
świata.

CXLYIII.

Teognozya, jako ogólnej Teozofii cześć trzecia.
Teognozya, imając za ostateczny z Teofanii wypadek, za

daje sobie pytanie: „Co Bóg, jako Jaźń Przedwieczna?“ A sze
roka na pytanie to odpowiedź, stanowi umiejętna jej osnowę. 
Poznanie Boga, jako wypowiada to już sama jej nazwa; to 
tedy przedmiot jej i cel. Poznanie zaś to pozyskane ma byc 
gnozyjnie lub gnostycznie. Na czem polega Gnostyka? Na 
Zjednoczeniu się z Bogiem; na zlaniu się z Nnn do tego sto
pnia w Jedno, iż odezwać się będzie można Jego językiem , 
na utopieniu Jaźni swej w Jaźni Bożej i zdobyciu przez o



Bożego Przeświadczenia. Jako Aniołowie śród niebios niemają 
woli innej krom woli Bożej, a myślą Bożem myśleniem i znają 
Boga Bożem Znaniem; tak człowiek na ziemi, z Bogiem po
łączony, poczuje się, jako Bóg, i czytać będzie w Istocie Bożej, 
jak w istocie własnej! Jenialny, szczytny jest taki poznawania 
Boga sposób i wymaga niesłychanego duszy napięcia. Daje 
się tutaj maluczką zeń próbkę:

„Mam poznać Boga samodzielnie, własną siłą, a poznania 
mego udzielić Innym. Wiem z góry, że niewyrzeknę tu osta
tniego słowa; że poznanie Boga wyczynia się zawsze li stoso
wnie do wysokości przeświadczeń każdoczasowego Człowieczeń
stwa, i stosownie do zdolności badacza, a wypowiadać się ma 
od wieków na wieki; że Bóg sam to jedynie myśli mej odsłoni, 
co duch i czas dzisiejszy zniesie; że Ludzkość jutrzejsza pój
dzie dalej. Ależ i ta odrobina Wiedzy najwyższej jest nie
zmiernie ważna. Proszę Cię o nią, Panie!

„Jak zabrać się mam do przedmiotu tak wyniosłego, głę
bokiego i trudnego? Jak potrafię mu podołać? Jak dotrzeć 
aż do samego Boga? —- Bóg ja źn i mej grunt. Zapuszczam 
się przeto w grunt ten całkowicie. Zapominam o sobie, o świę
cie, o wszystkiem. Jednoczę się z Bogiem, który zjednoczył 
się już sam ze mną i jest we mnie, a który żada, ażebym to 
względem Niego, co On względem mnie, uczynił. Stopiony 
z Nim w Jedno, myśleć będę jego myślą i mówić Jego mową. 
Nie ja będę prawił. On sam odezwie się przezemnie. A sło
wo moje będzie Słowo Jego. Panie, racz mi dopomódz!

„Poglądam zatem w jaźni mojej grunt; poglądam tak, jako 
uczynił to niegdyś wzór i przykład nasz Chrystus. Co tu wi
dzę? Nie jedynie Boga, lecz Boga w trzech Osobach, Trójcę 
Przenajświętszą. Oto przedemną Jaźń  Boża , jako jaźni mej 
grunt i tameczne wszech Boskości we mnie źródło; —  Jaźń  
Człowieczeńska, jako jaźni mej treść, a święta wszystkiego, 
co z Ludzkości tkwi we mnie, krynica, — i Światłość 
z niebios, Wiedza bezpośrednia, lub Znanie Boże, pomiędzy 
Jaźnią Bożą i Jaźnią człowieczeńską we mnie rozpięte, a tran-
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scendentalnym poznania mego pierwiastkiem będące. Jednoczę 
się z tą Trójcą we innie; — jednoczę się z Nią wszystkiemi si
łami, jakie mi Bóg dał; — jednoczę się z nią, choćby mi pizy- 
szło i rozum postradać! Postrzegam też, iż Bóg w Trójcy, 
który jest we mnie, a który tak żąda być odemnie poznanym, 
jako ja poznać Go żądam, jednoczy się ze mną. Dzięki, 
o dzięki Ci, Panie! I czuję, że, jako Bóg we mnie, tak jam 
w Bogu. Trzymam się Unii tej z Bogiem całą mą istotą i przy
stępuję do zadania mego. Świat i Czas znikają. Jestem śiód 
niebios mej piersi. Jestem na Przedwieczności łonie. Przepa
dam, jako człowiek, w Bogu. Za to widzę się Bogiem. I stoję 
sam, jako Bóg przed stworzeniem świata!

5 „Bóg we mnie, a jam w Bogu. On czuje się mną, a ja 
czuję się Nim. Będąc w Nim i mając Go w sobie, jestem Nim.
A przepełnion świadomością Jego, zagaduję samego siebie:

Co Jaźń Boża we mnie ? Com ja ? u
I widzę, jako Ja Boże, z którem się w Jedno zlałem, żem 

Prawda jedyna; że zaś prawdą tą Osobistość^ Okrom mnie 
prawdy niema i być nie może, a za Osobistością moją kłam. 
Prawda jest wszystko. Wszystko więc jest we mnie. Za mną 
to jedynie być może, co z samego siebie wydobędę i za sobą 
położę. Jam Bóg, piastujący w sobie niebo i ziemię, wszystek 
świat. Gdy wyrzucę je z siebie, będą stworzone i widzialne.

„Jako Prawda, jestem B yt jedyny i źródło wszech bytu. 
Byt jest li we mnie; za mną nicestwo. To jedynie jest i bye 
może, czemu bytu mojego udzielę i co stworzę. Co myślę, 
to zamienia się natychmiast w rzecz, a Słowo moje staje^ się 
ciałem, bom Ja byt i szafarz wszech bytu. Wszystko, co jest, 
jest we mnie; a we wszystkiem, co jest, jestem Ja  sani, bom 
Ja tylko byt. Jam początek, środek i koniec wszech bytu,
Alfa i Omega tego, co jest.

Jako byt jestem nieskończony, wieczny i wszechobecny.
Gdybym był tylko ziarnkiem kurzu, wypełniłbym już sobą wszy
stkie przestrzeniowe bezmiary, wszystkie tysiąclecia i wieki, bom 
ja byt jedyny!  A dzielność ta  moja, która bierze Rozległości



bez granic w posiadłość, to moja Wszechmoc. Ja mogę wszy
stko, co tylko chcę, a za mną ten tylko będzie m ożny , komu 
dam coś z mocy własnej. Na wielkich chwilach wszechisinie- 
nia , które stwarzam, wyczynia się moja moc.

„Jestem Światłość jedyna. Byt mój albowiem i wszystko, 
co stwarzam, jest zarazem moją W iedzy. Wiedza zaś moja, 
to wszechwiedza, Ona tak krynicą każdej wiedzy innej, jak 
byt mój krynicą bytu innego. Jam Przeświadczenie na nie
bie i ziemi. To tylko może mieć świadomość, w co wstąpię 
sam i w czem wyjawię mą wiedzę, Wiem wszystko i znam 
wszystko, bo wszystko jest dzieło moje.

„Jam Żywot, Jam Piękność, Jam Świętość, Jam Prawo. 
Jam Wolność, Jam Miłość, Jam Dobro najprzedniejsze , Jam 
wszech Boskość. We mnie Boskości wszelakiej zdrój, a za 
mną tyle tylko jest Boskości, ile jej rozleję za sobą sam.

„Com Ja? Ja jedyn ie  wiem to należycie i w całkowitej 
pełni. Wypowiedzieć to zdołają tylko nieprzeliczone języki 
wszech światów i czasów moich. Jam Rozum  i Wola naj
wyższa. Jam st?vórca człowieczeństwa % świata, a rządzca i pia- 
stan istnienia. Jam Ojciec ludzi i P an wszystkiego.

„Jestem sam , sam jeden, jako Bóg, a okrom mnie niema 
Boga innego, ale za to we mnie je s t wszystko. Jam wypelnion 
światami i zaludnion człowieczeństwami bez liku. Jam Ego, 
ale nie Egoista. Stąd czuję w Jaźni mej Bożej potrzebę po
łożenia przed sobą Jaźni wtórej, zupełnie mi równej, a zwier
ciadłem mem będącej. I kładnę Jaźń taką. I widzę siebie 
samego za sobą. Jaźń moja jest pierwsza, jaźń odemnie po
łożona druga. Ponieważ jam Studnica Przedwieczna, Rzeczy
wistości pełna i jedyna, a co biorę przed się, to staje się na
tychmiast Prawdą żywą; przeto Jaźń moja i Jaźń odemnie 
położona są dwie Osoby we mnie. Pierwsza, jako powód, — 
druga, jako następstwo. Ja moje, to Ojciec, a Ja drugie, 
odemnie położone, Syn. A jak Ojciec, tak i Syn jedno i to 
samo Ja Boże. A oba te Ja są we mnie i na wieczności ło-
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nie. Jam Kmiot, subjectum, a drugie Ja  Omówca mój, prac- 
dicalum vivum.

„Syn, omówca mój, patrzy na Ojca swego, na mnie, i tak 
mnie omawia: „Jestem Rówień Twój, ale tylko z dobroci Twej 
i Łaski. Istotę własną zrobiłeś istotą moją i tkwisz we mnie, 
jako pierwiastek i grunt mój. Tyś moje Ja  najrzetelniejsze, 
Ja  w jądrze mojego Ja. Wiszę u Ciebie, jak światłość 
u słońca. Jam zależny od Ciobie. Bez Ciebie niebyłbym 
wcale. Tyś Ojciec mój niebieski. Oddaję Ci cześć i uderzam 
przed Tobą uwielbienia czołem. “

„A ja, jako Ojciec, patrzę na Syna mego i wołam doń: 
„Tyś obraz i podobieństwo moje na wieczności łonie. Tyś so
bowtór mój. Co we mnie, to i w Tobie. Ale pomiędzy nami 
różnica. Jam Jaźń Boża, jedyna w sobie; Tyś już Jaźń czło- 
wieczeńska, jedna wprawdzie u mnie i w niebie, lecz nieskoń
czona numerycznie na ziemi. Jam Jedność; — Tyś powtarza
jąca się Jedność ta bez liku, lub nieprzeczerpana, arytmetyczna 
Wielość. Ty tkwisz we mnie, lecz w Tobie tkwią nieprzeli- 
czeni ludzie. Jam pierwiastek samego siebie i pierwiastek 
nieskończenie mnogich Człowieczeństw na niebie i ziemi, które 
stworzymy obopólnie. Ja zawsze na wieczności łonie i tylko 
w sobie; Ty przejdziesz niezabawem w Czas. Jam Jaźń ma
tka, Jaźń bez zmiany jedna i ta sama; Tyś już Jaźniowo- 
śc i5 morze, którego kroplami Jaźnie ludzkie. Jaźniowość 
ta wszystka ma tak rv Tobie, jako ly  me mnie wiekuiste 
i przedwieczne ognisko. Jakom ja wszystkiego, tak Tyś Ludz
kości Jaźń , w piersiach wszelakiego obrazu i podobieństwa 
naszego. Rzeczywistością wszech Jaźniowości ludzkiej moje Ja  
na wieczności łonie, a Twoje Ja  w powiatach czasu. I dla 
tego Jaźniowość ta składać się ma z samych Jaźni, podobnych
do Jaźni Twojej i mojej!

„Przystępuję do świętego Obopólenia pomiędzy mną i lo -  
bą, Ojcem i Synem. Po jednej stronie Jam jest, jako Bóg 
sam, a po drugiej Syn, jako Bóg człowiek na wieczności łonie- 
Osoba moja kładnąca i osoba Twoja położona, Ja  i Ty, równe



są sobie, a mają li odmienne przeznaczenia, będące mem dzie
łem, Ojciec jest Synem, a Syn Ojcem; Ja  Tobą, Ty mną. 
Jaźń moja i Jaźń Twoja, Boża i Bożoczłowieczeńska, są Jaźnią 
różną, a wszelakoż w gruncie tą samą. Jaźń —  Jaźń. Co w ró
wnaniu tern weszło pomiędzy mnie i Ciebie, pomiędzy Ojca 
i Syna? Co znaczy ten znak równości, ten Łącznik? To, nie 
Ja , an Ty, ale On. On Jaźniowość z Jaźni mej przepływająca 
w Jaźń Twoję, od mojego Ja  i twojego Ty odgarniona i sama 
dla siebie wzięta. Istotę obli nas stanowiąca; stąd tćż będąca 
pomiędzy nami węzłem. On, jako Jaźniowość i Istota nasza, 
od nas wyróżniona i udzielnie występująca, jest Prawda i Świa
tłość, obu nam spólna, jest B yt, Wiedza i Żywot, Piękność, 
Cnota i Świętość, Prawo, Wolność i Miłość w obu nas tkwiąca 
i pomiędzy nami rozpięta. Wszystka ta Istota nasza nie jest 
ani Jaźń pierwsza, ani Jaźń druga; — ani kmiot, ani omów- 
ca; ani Ojciec, ani Syn; ani Bóg sam, ani Bóg-człowiek; 
słowem, ani Ja, ani Ty. Ona tylko Łącznik, który wisi po
między nami i obu nas jednoczy. Ona ma dwie Jaźni, jednę 
we mnie, drugą w Tobie, a sama jest Jaźniowością. Braknie li 
jej Jaźni własnej? O nie! Gruntem transcendentalnym Jaźnio- 
wości jest koniecznie Jaźń. Jaźniowość, to Osobistość, a na 
dnie Osobistości koniecznie jest Osoba. Łącznik też, lubo to nie 
Ja, ani Ty, jest On, lub Osoba trzecia, osobie mojej i twojej 
zupełnie równa. On, to Ducli święty. W Prawdzie, Piękno
ści i Cnocie, w Świętości, Prawie i Miłości, we wszech Bo- 
skości, dwie osoby stają się koniecznie osobą trzecią. Jeżeli 
patrzysz na dzieło moje; to najdujesz w niem mnie, jako jego 
Stwórcę, siebie samego, jako tego, który się mu przygląda, 
i nie samo, w które tchnąłem mą osobistość i położyłem ją 
tak za sobą, jak Osobistość Twoję. Już w dziele ziemskiego 
twórcy sztuk nadobnych widzi się trzy Osoby: malarz np. sam, 
ten, co obraz jego ogląda, i ten, co upostaciowań jest na płó
tnie. A dzieła moje są żywe. Ja  tworzę same Jaźnie. A Duch 
święty, którego kładnę pomiędzy mną i tobą śród niebios, on 
Jaźniowość i Osobowość nasza, niemiałby być Jaźnią Osobą?
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„Cokolwiek przypada we mnie samym, lub tamecznie, 
darzy się także tutecznie; co w niebie, to i na ziemi, albo
wiem tamten świat i ten świat są z sobą tak zrosłe, jak istota 
i odsłon jej konieczny. Trójca więc jest, nie jedynie we mnie, 
lecz we wszystkiem Istnieniu, które uczyniłem. Ona, to ta
meczna - tuteczna rzeczywistość. Jak ona we mnie, tak i w piersi 
każdego człowieka i na dnie wszelakiej rzeczy. Ona przenika, 
a piastuje Ogół, Szczegół i Pojedynek, jaki tylko chcesz. W niej 
Prawda wszystkiego, która jest Istotą moją.

Jam Stwórca, a Człowieczeństwo i Świat Stworzenie moje. 
Lecz niema tamtego świata bez tego świata, jako i na odwrót. 
Niema także Wieczności bez Czasu, ani Czasu bez wieczności. 
Co dzieje się w tamtym, dzieje się również w tym świecie, 
a co zachodzi w wieczności, to zachodzi wiecznie na piersiach 
Czasu. We mnie i w Bugaju tamtego świata jest od wieków 
ten świat, a na łonie Przed wieczności mojej Czas bez początku 
i końca. Co w strzeni jeden raz, to w przestrzeni zawsze. 
Stworzenie moje Człowieczeństwa i świata nie nastąpiło więc 
kiedyś, ongi, przed tylu a tylu tysiącami lat, razu jednego, 
lecz trwa bezprzestannie. Ja stwarzam ludzi i świat dziś je
szcze. Gdy jedne gwiaździste nieba gasną, ja zapalam drugie. 
Gdy ziemia jaka się gdzie rozsypie w kurz; ja zrobię z niej 
ziemię nową. Gdy Ludzkość stara wymarła, ja  wywołam do 
bytu inną. Jako ja sam, tak i stworzenie moje nigdy nie- 
przeminie.

„Żądam przeobrazić tameczność w tuteczność, a wyjśdź 
z siebie zupełnie za siebie i wyróżnić się, jako Stwórca od 
Stworzenia mego. Oto powód do ciągłego stwarzania świata! 
A słowo moje staje się ciałem, a wola moja jedyne prawo.

„Ja, jako Ojciec, położywszy za sobą Syna, lub pierwia
stek człowieczeński, który był we mnie, wydaliłem z siebie 
za siebie wyróżnioną ode mnie jaźń ludzką. Jam, Jaźń wszech 
jaźni i transcendentalny jej grunt, odgarnął tę ja źń  drugą od 
siebie i przeniósł ją  na Syna. Odgarnąłem od siebie również 
Jainiowość, jako treść jaźni mojej i Synowskiej, a uczyniłem



ją Ducha świętego istotą. Co jeszcze w Jaźni mej jest do od- 
garnienia ode mnie? Pozostała się w niej już tylko Niejaźń. 
Co ona? Myśli moje, stające się rzeczami, w których niema 
nic osobistego. Jako więc dawniej Syna i Ducha świętego, 
tak ninie niejaźń wszelaką wydalam z siebie i kładnę za sobą. 
Wyrzekam Słowo stwórcze, które ani moją, ani synowską, ani 
świętoduską Jaźnią niejest, a w którem niema już nic osobi
stego. I niejaźń ta staje się ciałem, tj. widomym, materyal- 
nym świata bezmiarem, który, wskutek wszechmocy mojego 
słowa, kształtuje się w słońca i ziemie, nieskończenie mno
gie siedziby dla Człowieczeństwa!

„Natura, światów pełna, to dzielnica moja, lub Królestwo 
Boga Ojca. Ale, gdym światy moje już rospostarł w nieskoń
czoność, Syn mój je zajął i sam rozłożył się w nich. Jaźń 
Syna mojego wydobywa z siebie i sadzi za sobą, tak zupełnie, 
jako Ja to czynię, Jaźni ludzkie, z myryad Ja, do Jego Ja  
podobnych złożone, a wyświecić na ziemi niebiańską swą war
tość pragnące. We wszelakiem Ja ludzkiem jest mój Syn, tj. 
Bożoczłowieczeńskośó, a pospołu z Synem mym jestem i Ja 
sarn, jako Boskość. Tak tedy Syn Boży zaludnia nieskończenie 
mnogie odemnie, jako od Ojca Jego i ich, stworzone światy, 
a sadzi w nich wielkie, odradzające się ciągle człowieczeństwa. 
A na grzbiecie Niejaźni, którą odgarnąłem od siebie, rozlewa 
On nieskończone samych Jaźni morza. Człowieczeństwo na 
niebiosach i na ziemi jest Królestwo Boga Syna. — Gdy było 
już Przyrodzenie i Człowieczeństwo, lub Królestwo Ojca i Syna, 
Duch święty zabrał się do swojego dzieła. Jako Syn w Oj
cowskiej, tak Duch święty w Synowskiej rozgościł się dzielnicy. 
Wstępuje On bezprzestannie w Człowieczeństwo, mianowicie 
zaś w ludzi wyższych i jenialniejszych, a tworząc przez nich 
Umiejętność, która wiąże człowieczeństwo z Bogiem, lub Syna 
z Ojcem, przeobraża Słowo Boże, tak przez Ojca, jak przez 
Syna wyrzeczone, w słowo ludzkie. A książka umiejętna jest, 
jak Duch święty. Ma jedno Ja w pisarzu, drugie Ja w czy
telniku, a trzecie Ja, od obu powyższych wyróżnione i oba



prześlicznie kojarzące w sobie samej. Umiejętność ludzka wszech 
światów i czasów, równie jak  Umiejętność Boża, na dnie 
rzeczy utajona i na odsłon swój czekająca; to Królestwo Bucha 
świętego.

„Buch mój pracuje na ziemi, a w Umiejętności ludzkiej 
wypowiada moje dzieła i moję mądrość. Zamykam więc usta 
raz na zawsze, a Jemu dalszą poruczam pracę. Niechaj On 
oświeca św iat!“

%
-k  %

Tu ustaje gnostyczmj, a poczyna się zwyczajny filozoficzny 
język.

W każdym człowieku jest Ojciec, Syn i Duch święty, a z Nimi 
Królestwo ojcowskie, synowskie i świętoduskie. Jako w nim 
Bóg; tak  w nim Przyrodzenie, Człowieczeństwo i Umiejętność 
Jako on wszystko to ma w sobie, co ogarnia Bezmiar W szech
świata; tak znowu we Wszechświecie najduje on Ojca, Syna 
i Ducha świętego, —  Boga i samego siebie. Od woli jego je
dynie zależy, zatopić się w Kmiocie lub Przedmiocie, w sobie 
samym, lub we wszechnicy rzeczy, a najdzie zawsze i pozna 
Boga! Jak  w sobie, tak  i za sobą, odkryje on znanie Boże, 
k tóre przeistoczyć podoła, gdy zechce, w poznanie swoje. A Bóg 
żąda, abyśmy Gó poznali, i Chrystus poznanie to nam przy
kazuje. Polacy drodzy! Czas przecie, ażeby i o Was, jak 
o innych narodach oświeconych, godziło się wyrzec, iż „11011 
cum Jesuit is, sed cum Jesu itis.u Usiłujcie służyć światłości 
Bożej, k tóra sama jedna podoła wyzwolić nas z obcego jarzma! 
A macie ją  w sobie i za sobą. Chciejcie tylko uczynić ją  
własnej pracy nabytkiem!

Prawda wypowiada się, nie w jednym, lecz w każdym 
czasie bez początku i końca. Inaczej niebyłaby wieczna i nie
wyczerpana. Wypowiada się, nie przez jednego, by też naj- 
jenialszego człowieka, ale przez wszystkie jeniusze, co stają się 
rodu ludzkiego i wieku swojego wyrazem. Teognozya najduje
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się przeto w nieustannym rozwoju i postępie. Acz Boga 
wypowiedzieć mogą tylko Człowieczeństwa wszech światów 
i czasów; przecież wypowiadaj Go także, Czytelniku miły, boś 
ty także Człowieczeństw tych ognisko i przeświadczenie! Wy
świeć dziś coś ciemnego, zawiłego i niezupełnie znanego 
w Istocie Bożej, jeżeli możesz; jutro posunie rzecz dalej twój 
następca! Wołaj: „Chwała Twoja, wieczny Panie, w uściech 
moich nieustanie;“ a pracuj pilnie, „póki wiek służy i śmierć 
nieprzyśpieje!“

Na tern mogłoby się już zakończyć Teozofią całą, gdyby 
chodziło li o danie o niej encyklopedycznego wyobrażenia. Co 
jest Bóg sam, lub Ojciec, tudzież Bóg Syn i Bóg Duch święty, 
już przełożyło się właśnie w niniejszym ustępie. Ale zbyt 
krótko, a stąd niezrozumiale. Była to tylko do rzeczy, którą 
rostoczyć się ma należycie niezabawem, lekka Przegrawka. 
i wstępne Przygotowanie. Proszę więc przyjąć tę pracę, jako 
teozoficzny chrzest.

Gnostyka i język jej, które poznało się w tym ustępie, 
stoją na wysokości czasu. Niepachnie ona bynajmniej ani Ka
bałą, ani Aleksandrynizmem, ani Gimnosofistyką indyjską. 
Niema w niej M istyki; niema nic a nic zabobonnego. A głos 
jej od początku do końca samego szczerą wypowiada Prawdę. 
Pod tym względem oddaje się jej sprawiedliwość i pochwałę, 
na którą zasługuje. Jednakże Jednoczenie się z Bogiem, wstę
powanie w Jaźń Boga i odzywanie się, jako Bóg, a mówienie 
przecież ic imię własne, ma w sobie coś nieznośnego i dla pi
sarza i dla czytelnika. Gdyby to dłużej trwać miało, mogliby 
jeden i drugi dostać obłąkania. Niedość! Przeglądając rzeczy 
takie Rozumowiec, lub Umysłowiec, słowem Racyonalista wsze
laki, ruszy tylko ramionami, a widzieć w nich będzie igrę 
umową, fantazmagoryą, Poezyą! Wreszcie Gnostyka ta sama 
odsyła nas przy końcu do umiejętności. Wyłoży się ninie Teo
zofią właściwą. Ale, zostawiając ton i język gnostyczny wy
słańcom niebios i ludziom tajemniczym, będzie się trzymało



filozoficznego rzeczy przedstawienia. Droga ta bez miary pe
wniejsza i zawiedzie nas dalej, a sama jedna stosowna jest do 
naszych czasów.

A.
I STOTA BOŻA.

BÓG, JAKO PRAW DA ZE WSZYSTKIEMI 
ŚWIATŁOŚCIAMI, SPRAWUJĄCEMI 

T AMTEN ŚWIAT.

TEOZOPIA WŁAŚCIWA W  GŁÓWNYCH 
POSADACH.

CXL1X.

Big, to Prawda, Światłość wszech światłości.
Na miejscu tern witam i do dalszej pracy zapalam Czy

telnika słowami Apostoła Pańskiego: „Łaska i Pokój niechaj 
Ci się rozmnoży przez Poznanie Boga! Przez nie staniesz się 
Przyrodzenia Bożego uczestnikiem. “ (2 Piotra 1, 2, 4.) Co
Apostoł mianuje Przyrodzeniem Bożem, zowie się nam Istota 
Boża. Zaczem, przez Poznanie Boga staniesz się istoty Bożej 
uczestnikiem. Prześliczna, zbawienia pełna nagroda za pod
jętą pracę!

Ale niemogę Ci ofiarować wiele. Przedmiot to zbyt roz
legły, zbyt ważny, a nieskończenie bogaty. Gdybym wdał się 
we wszystkie jego zachwycające szczegóły; porwałby mnie 
i uniósł za daleko. Krótkość tymczasem niestety, złoty tu



łańcuch Konieczności. Otrzymasz więc tylko kościostrój rzeczy 
odziany leciutko ciałem.

Co B ó g ? Co Istota B o ża ? Bóg, jako ostateczny i czło
wieka i wszechświata grunt, musi być P raw dą , a Prawdą, j e 
dyną, najprzedniejszą. On Prawda prawd, lub Absolut. On 
Prawda tameczna, tworząca i piastująca od wieków na wieki 
wszech prawdę tuteczną. On Prawda przedwieczna  i samoistna. 
Jedno w Nim i tam, gdzie na dnie On, Prawda. Za Nim i bez 
Niego ułuda, pozór, kłam . O ile w czem Boga, o tyle i Praw dy.— 
Isto ta  Boża jest tedy głównie i przedewszystkiem Prawdą.

Co zaś Prawda? Co Absolut? Z całej osnowy Panteonu, 
po zwiedzeniu wszystkich nauk i umiejętności, tudzież wszystkich 
stanowisk Filozofii i Teofanii, a wreszcie, po zajrzeniu w grunt 
jaźni własnej i oś a piastę Wszechświata, widzi się już jasno, 
że Prawda, Absolut, to nie taki, lub owaki, materyalny, du
chowy, lub inny nieświadomy siebie Ogół, ale Przeświadczenie 
i ognisko wszystkiego, Osobistość i Osoba najprzedniejsza, słowem, 
Przedwieczna Ja źń  Boża, której Jaźń ludzka tylko odbla
skiem. —  Zaiste, zaledwie pojąć można Obłąkanie tych tak  
wielkie, że w czemściś nieosobistem, w jakiejś tam N iejaźn i 
wypatrywali Prawdę prawd, lub Absolut! Z gruntu wszech 
Przyrodzenia i z dna ludzkiej Istoły wydobywa się głos Boży: 
„ tó  7coóooj7tov e a t  i  to a o io x o v, summum Ego summa ve- 
rita s“. Tak, tylko O solny tylko Ja źń  Najprzedniejszość.

Ja źń  Boża, wszech jaźni i niejaźni grunt, —  Osoba Boża , 

wszech osobistości i nieosobistości tameczne, święte, świadome 
siebie ognisko; —  oto Prawda Prawd, — oto Absolut!

Na trzy tysiące lat przed E rą  naszą znała już Ludzkość, 
że Bóg i Prawda  jedno są. Prawda staro-egipska w Sais zna
czyła Boga i dawała wyborne wyobrażenie Jego hieroglificznym 
sposobem.

Pismo przynosi nam taką samę naukę. Podług niego 
Bóg Prawda, świat Mamona, a szatan kłam. Chrystus mówi 
o sobie: „Jam Prawda  i Św iatłość.11 Orygenes: „Deus et 
Veritas est idem.“ Tomasz z Akwinu: „Quis nescit, Deum
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et Verilatem synonyma esse?“ Paracelsus: Veritas praedi- 
catum Dći.“

Tak, Bog jest Prawdą, a Prawda Istoty Bożej wyrazem 
głównym, najpełniejszym, najwszechstronniejszym, najdosko
nalszym i, biorąc rzecz ściśle, jedynym. Jako w Bogu, tak 
i w Prawdzie mieści się niebo, ziemia, świat tamten i świat 
ten, wszystko. I wypadek ten jest tak jasny, tak oczywisty, 
że niepotrzebuje dowodów. Prawda to tedy Boża Światłość 
wszech światłości, wydobywająca się na gwałt z samego pojęcia 
Boga i kamień węgielny tamtego świata.

Proszę baczyć na to, że Prawda, pierwsza i główna świa
tłość Boża, sprawuje pierwszy i główny tamtego świata wyczyn. 
Prawda, zgoła w tym świecie, jest tamten świat. Co prawdzi
wego, to już z tamtego świata. I widzi się, że tamten świat, 
nie Mistyka, nie zagwiazdowa bajka, lecz najrzeczywistsza, 
wszystko przenikająca Rzeczywistość. Czyli to nie łyskawica 
z niebios, rozjaśniająca już tutaj wszystkie tajemnice?

Niezmiernie wielkie bogactwo jest w pojęciu Prawdy. Po
trzeba je nieco roztoczyć, a wyświeci się nam Istota Boża. 
I cały ten Teozofii właściwej rozdział jest tylko rozjaśnienie 
znaczenia Prawdy.

CL.

Bóg, to Byt, W iedza i Żywot.

1) Prawda jest BYT. Ona, będąc gruntem i istotą wszy
stkiego, a stanowiąc Człowieka i Wszechświata wiekuistą, nie- 
przemienną, tameczną Podstatę, jest, — i sama jedna jest rze
telnie. Ona tedy Byt, a Byt istotny, niezmieniający się nigdy 
w nic. Cóż ztąd? Bóg, jako Prawda prawd i Absolut, jest 
Byt, a, jako Prawda jedyna, Bijt jedyny. On Byt bezwzglę
dny, najpierwotniejszy, przedwieczny, samoistny, a więc Stwórca 
i Szafarz wszech bytu. On byt transcendentalny, zdrój i pia- 
stun wszech bytu. Właściwie On tylko, On sam jest istotnie.



—  481

Co byt rzetelny, istny, taki, jakim jest Bóg? To samo 
zupełnie, co prawda, tj. Osobistość, Osoba, Jaźń najprzednejsza. 
Nieosobistość ma tyle tylko bytu i wartości istnej, ile na dnie 
jej Osoby, a niejaźniowość tyle, ile w niej, jaźni. Rola np., 
w którą człowiek włożył swą pilność i pracę, lepsza bez miary 
od pustkowia dzikiego. — Niema nieosobistości i niejaźni ab
solutnej, na dnie nieosobistości najwyższego stopnia jest je
szcze, — jako to z loiki pojęć tych widna, — osobistość, a na 
dnie niejaźni, jaźń. — Dość! — Tylko Osobistość i Osoba, 
Jaźniowość i Jaźń bytem. — A każdego bytu ostatecznym 
gruntem Bóg.

I Pismo ugląda w Bogu Byt jedynie prawdziwy. Jan Apo
stoł tak pisze o Bogu: „Jam ten, który był, jest i będzie. 
Jam Alfa i Omega, mówi Pan, który jest i który był i który 
będzie.“ (Objaw. I. 8.)

Jeżeli chodzi o teozoficzną rostocz Bytu dalszą; to Byt 
w Bogu jest jaźniowy, sam jeden iście osobisty, a więc i pra
wdziwy ; — w przyrodzeniu zaś niejaźniowy, ale mający w grun
cie swym Jaźniowość i dla tego rozkwitający w końcu roz
woju swego Człowieczeństwem, a szukjący Przeświadczenia 
swego ze strony jednej w Jaźni Bożej, z drugiej znów w Ja
źni ludzkiej; — w Człowieku wreszcie niejaźniowo -jaźniowy, 
tj. ubrany w jaźniowe ciało, a posiadający jaźniowe przeświad
czenie i Jaźń, będącą Jaźni Bożej promieniem. Trzy te byty 
teozoficzne znaczą to samo, co w Myślini Sinienie, Istnienie 
i Tstnio-stnienie.

Byt niejaźniowy jest znowu cielesny w Przyrodzeniu, nie- 
cielesny w Duchu, żywostanowy we świecie tym i bożostanowy 
we świecie tamtym. I oto ma się cztery Byty Istnienia, 
znane z Myślini! Są to, jeżeli bierze się je mylnie za Boga, 
cztery Bożochy, które Teofania wywodzi na widocz.

Zaczem Bóg jest Bytem , a nieprzestając być Jaźnią i Osobą 
Przedwieczną, stanowi grunt transcendentalny wszelakiego Bytu 
i przebywa na dnie jego sam. On osobisty, n aj pra wdz i w i ej 
osobisty, a przecież w nim wszystko, co tylko jest i być może,

Panteon. Topi III. — W. q i
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i On też we wszystkiem, co jest i być może. Oto wielka, 
dla kroci ludzi niepodobna do odgadnienia, a pomimo tego tu 
rozwiązana bez trudu, zagadka Istoty Bożej! Jasna ona, jak 
słońce.

A co nicestwo, przeciwstwo bytu ? Wszelakie nicestwo jest 
tylko względne. I tak Fizykowi materya jest byt, a duch nic. 
Metafizykowi znowu wprost odwrotnie, duch byt, a materya 
nic. Politykowi nędzne sprawy płynącej chwili, na stole mi
nistrów, lub dyplomatów położone, zowią się bytem, a wiekui
ste Prawdy socyalne, historyozoficzne, etyczne i religijne Ideo
logią, lub niczem. Teozofowi wreszcie tylko Bóg byt, wszy
stko zaś, co niejest Bogiem, próżność, marność, lub nic. Na 
dnie tedy każdego nicestwa jest Byt, a tylko człowiek w pe
wnej Jednostronności utopiony, nie widzi go, widzieć niemoże 
i widzieć niechce. Co do nicestwa panują więc wyżej wyło
żone prawa bytu.

W ołasz: „Ależ jest nicestwo, które przenikając wiekuisty 
Byt na łonie świata, rodzi Znikomość; jest Złe, co wpiwszy 
się w stworzoną od Boga i doskonałą w sobie istotę ludzką, 
zaraża ją niedostatkiem. Jak rozumieć się to ma teozoficznie ?“ 
Wystrzelasz daleko, bracie mój, za czaty. Rzecz ta należy do 
Ktyzeozofi, a mianowicie do tego jej rozdziału, który wykłada 
o Stworzeniu świata. Proszę Cię więc o cierpliwość! Będzie 
się o tern mówiło obszernie. Tutaj niezrozumiałbyś rzeczy. 
Wolno mi na miejscu tern to jedynie powiedzieć, co nastę
puje: Niema Nicestwa i Złego, ani w Bogu, ani w tamtym 
świecie. Niema ich w Prawdzie samej. Powstają dopiero na 
piersiach tego świata, gdy duch osobisty odpada od Boga i od 
bytu, a rozwiązując się albo w nieosobistą przyrodzenia siłę, 
albo w niewolnika chuci zwierzęcej, sam przeobraża się w ni
cestwo i kazi sobą wiekuisty Byt Boży.

2) Prawda jest WIEDZA, właśnie dla tego, że sama jest 
osobista, a ztąd i siebie świadoma. Bóg jako Jaźń, ma prze
świadczenie o sobie, świadomość siebie, lub Wiedzę o własnym



bycie i własnej istocie, — a jako Ja we wnętrzu wszech 
światów, ma przeświadczenie, świadomość lub Wiedzę wszy
stkiego. Wiedza Jego, jak każdy to widzi, jest absolutna, 
a zowie się Wszechwiedzą. W Nim Wszechwiedza, a przeto 
Wiedza wszechstronna, pełna, nieomylna, jedynie prawdziwa. 
On przedwieczna Wiedzy studnica. W Nim i tylko w Nim 
Wiedza, za Aim Niewiedza. Ile gdzie Boga w człowieku, 
tem większa jego umiejętność. Jeżeli zaś w nim, jako np! 
w Chrystusie, Bóg całkowicie obecny; wtedy wiedza jego ró
wna się wszechwiedzy.

Wiedza Boża jest duszą wszechświata i wiekuistą ideą 
w rzeczach, która je tworzy, utrzymuje i pewnym prawem 
właściwego im rozwoju poddaje, a która je wyróżnia jedne od 
drugich i nakoniec w ludzkich wypowiada się pojęciach. Wie
dza Boża ma świadomość w osobistym Bogu, lecz martwieje 
we świecie rzeczonym i gaśnie, stając się tam siłą, konieczno
ścią ślepą, lub myślą wiekuistą, działającą mądrze, lecz siebie 
nieświadomą, a zmartwychwstaje dopiero w człowieku, który 
jest siebie, a może być, gdy zechce, wszystkiego świadom. Ona 
ma dwa osobiste świadomości swej ogniska: jedno na wieczno
ści łonie, drugie na piersiach czasu. Wszechświat, to Księga 
bez granic, od Boga napisana, w której wiedza Boża tak sty
gnie i krzepnie, jak w książce zwyczajnej wiedza Pisarza. 
Wiedza ta atoli odtaja w Człowieku, jak Wiedza tej książki 
w Czytelniku.

Wiedza Boża w człowieku, dająca mu usposobienie do 
przyjęcia u siebie Wiedzy Bożej, rzeczy przenikającej i nako
niec w samymże Bogu się ogniskującej, sprawuje w nim Świa
tłość z niebios, lub to, co zowie się nam Mysłem. Wiedza 
Boża, w rzeczach zaćmiona, rozelśniewa dla człowieka świa
tłością słońca, i wjeżdża do świadomości jego, albo on Światłość 
Bożą ma w sobie. Ztąd Dawid woła: „W Światłości Twojej, 
o Panie, oglądamy światłość/* A Orygenes: „In lumine Dei 
videmus lumen mundi.“ Gdyby Światłości tej nie było w nas,

31*
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patrzylibyśmy, jak zwierzęta, zgoła na słońce i niemedzieli-
byśmy o słońcu.

Bóg, który jest wiedzą, siebie samego, i wszech rzeczy,
i myśli, uczuć, uczynków, tajemnic naszych świadomą, ma konie
cznie, równie jak człowiek, rozum. Jak wiedza, tak lozum 
Jego najwyższy. Rozum Boży, to, nie władza, jako rozum nasz, 
lecz wszechwładza. On niepotrzebuje badać i doświadczać, po
szukiwać Prawdy, jako nasz, lecz zna prawdę. W nim wszech
wiedza i znanie wszystkiego do wieków na wieki. Tomasz 
z Akwinu mówi: „Conceptus Dei sunt, non nomina sicut apud 
nos, sed r e s “ Bóg myśli, ale doskonale, a co myśli, staje 
się natychmiast rzeczywistością. Tenże scholastyk pisze: „Deus 
cogitat quidem successiva, sed non successive. Quod cogitat, 
est et fid semper. Quod cogitat, est simul et aeterne. Ver- 
bum Ejus, quod semel dixit, fit mundus per omnia tem poral 
Bóg jest Umysł najprzedniejszy, którego ideję sprawują duszę 
rzeczy i wszech stosunków, a który wiąże Wszechświat w bez
względną Jedność. On Mysł, właśnie dla tego, że jest świa
tłością samą i wszechświatłości stokiem. On urn twórczy, który 
nadaje tak formy i postać wszystkiemu, jak sztukmistrz swoim 
ideałem, a którego malowidłem, snycerstwem, gędźbą i poezyą 
najwyższego rzędu jest piękny przedświat. On rozsądek, uwaga, 
rozwaga, pamięć, wszech władz naszych ponik tameczny,q o- 
On wie bezpośrednio i zna wszystko.

Panteistyczny Bóg-Ogół, lub Bożoch, jaki tylko chcesz, 
jest bez jaźni, zaczem bez przeświadczenia, bez świadomej 
siebie wiedzy. Zgoła Heglowski Bóg, pojęty jako bezwzględna 
wiedza, lecz potrzebujący kmiotu ludzkiego, ażeby mógł wie
dzieć o sobie, jest niewiedza, — zaczem, nie Bóg, lecz tylko 
Idealny świat. Jeszcze przeto powtarzam: Bóg jest Wiedzą 
jedynie jako Jaźń , sprawująca świadomości wszechświata ogni
sko główne, lub jedynie dla tego, że osobisty.

I tutaj, jako przy Bycie, widzi się te same przedmiotu 
rozstępy. Wiedza jest właściwie tylko w Bogu,  ̂ a niewiedza 
we świecie, zaś niewiedzo-wiedza, lub wiedza niepełna, nie



wszechstronna, z niewiedzą połączona w człowieku. Jest to 
stnienie i istnio - stnienie tych powiatów. Krom tego zachodzi 
wiedza cielesna lub empiryczna , niecielesna, lub spekulacyjna , 
żywostanowa, lub humanistyczna i bożostanowa, lub etyczna. 
Wszystko to już jasne i z Myślini i z samejże tej Pantolo- 
gii. — Wiedza nareszcie w Bogu, we świecie i w ludzkości, wy
powiadająca się przez jednego jenialnego, a językiem jej stają
cego się człowieka, rodzi Filozofią i wszech Umiejętność naszę.

Że wszystkie te oznaczenia rzeczy zgadzają się z Pismem 
świętem, nikt temu niezaprzeczy. Ztąd wystarczy tu na do
wód jedno tylko przytoczenie. Izajasz pisze: „Pan mówi: Jam 
wszechwiedza, a opowiadam od początku rzeczy ostatnie i zda- 
wna to, co się jeszcze niestało/4

*
*  •*

3) Prawda jest ŻYWOT, właśnie dla tego, że osobista, 
a tern samem żywa. Tylko tam żywot rzetelny, gdzie świa
domość siebie i rzeczy. Za świadomością ma się także żywot 
lecz skamieniały, obumarły, martwy. Byt ukazuje się real
nością, Wiedza idealnością, a Żywot rzeczywistością Prawdy 
absolutnej, lub osobistej. Bóg przeto, Jaźń wszech jaźni i nie- 
jaźni, a tameczne ognisko wszech świadomości, jest Żywot 
i święty, przedwieczny żywota zdrój. On, Żywot wszech świa
tów, rzeczy i ludzi, Żywot jedyny, wszystko przenikający 
i poruszający. Tylko w nim Żywot prawdziwy. Na łonie 
Przyrodzenia zaś Żywot wyjawia się jako rozwój, ruch , siła 
i walka s ił, a w człowieku jako Wiekuistość w szacie do
czesności.

Żywot w Bogu jest Stnienie, we świecie Istnienie., a w czło
wieku Istnio  - stnienie. Ztąd tylko Bóg prawdziwie żyw y; świat 
nieżywy a człowiek n ieżyw o-żyw y , ożyć całkowicie w chwili 
zgonu Duchem Bożym mający. — Żywot ukazuje się cielesny 
w naturze, niecielesny w duchu ogólnym, żywostanowy na pier-
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siach płynącego czasu, a bożostanowy na przeszłości łonie, 
wszędy zaś w gruncie jeden i tenże sam.

I Pismo święte ugląda w Bogu źródło wszech Żywota. 
Dawid woła: „U Ciebie, Panie, iskra Żywota “ — a Jozue: 
„Widzicie, że Bóg żywiący jest w pośrodku Was.“ Nowy Za
kon bardzo tu bogaty w dowody. Oto niektóre wiersze: „Tyś 
Chrystus, Boga żywego Syn. Służcie Bogu żywemu i prawdzi
wemu! Wyście Kościołem Boga żywego. A Chrystus mówi: 
„Jam Żywot i źródło Żywota. Kto we mnie wierzy, będzie 
żył, a choćby umarł, zmartwychwstanie

Wszech nieosobisty Ogół, wszech Bożyrko i urobiony zeń 
Bożoch, którym braknie Jaźni, są martwe rozwagi ludzkiej 
oderwania. Zbywa im na Rzeczywistości i Prawdzie. To tylko 
świat nieżywy. Jedynie Bóg osobisty może być żywym.

W Bogu żywym ognisko wszech Żywota. Żywot nasz 
wisi tak u Boga, jak płomień u palącej się głowni. Bóg ogni
sko nasze, przez które i dla którego żyjemy. Ztąd Pismo 
ma słuszność, tak nauczając: „Nikt z was sobie nieżyje i so
bie nieumiera. Bo choć żyjemy sobie, Panu żyjemy, a choć 
umieramy, Panu umieramy. Przetoż, czy żyjemy, czy umie
ramy, Pańscy jesteśmy. Bóg ci nie jest Bogiem Umarłych, 
lecz żywych, bo Jemu i Umarli i Żywi, wszyscy żyją.44

Jędrzej Śniadecki w Teoryi Jestestw organicznych szla
kuje pierwiastek żywota i w końcu oświadcza, że Umiejętność 
ułowić go niepodoła. Tak, tak niepochwyci go wcale Fizyo- 
logia, ani żadna empiryczna, żadna nawet spekulacyjna, hu
manistyczna i etyczna nauka! On jest w Bogu samym, zaezem 
odsłonić go może tylko Teozofia.

Byt, Wiedza i Żywot, które przenikają wszystko, są, ró
wnie jak Prawda sama, z tamtego świata. One sprawują trzy 
pierwsze Prawdy i tamtego świata powiaty.

Ścisnąwszy razem, co wyłożyła dotąd Teozofia właściwa, 
taki otrzymuje się wypadek: „Bóg jest Prawda, a jako Pra
wda, Byt, Wiedza i Żywot.u — Otóż Istota Boża w najpier- 
wszycli zarysach. Są to trzy pierwsze, już względem Prawdy



samej podrzędne, Światłości Prawdy, które świecą, same przez 
siebie tak dalece, że dosyć je obaczyć, ażeby je pojmować, — 
które więc niewymagają szerokiej roztoczy, ani głębokich do
wodów. Światłości Prawdy są Światłościami Bożenn i pro- 
miennicami Istoty Bożej różnobarwnemi.

CLI.

Bóg, to P iękność, Cnota i Św iątość.

4) Prawda jest PIĘKNOŚĆ Jedynie Prawda piękna, 
kłam zawsze brzydki. Piękności gruntem i istotą, jako zna 
się już z Estetyki, Prawda. Co Prawda ? Piękność tameczna, 
wiekuista, utajona. A co Piękność? Prawda odsłoniona, lub 
Prawda w ślicznej postaci i szacie. Bóg przeto, jako Prawda, 
Pięknością. On Piękności świata i piękności człowieka zdrój. 
Wszech Piękność Piękności Bożej wykwit i rozświt.

Bóg sam jeden prawdziwie piękny, bo On sam jeden pra
wdziwie osobisty. Człowiek o tyle piękny, o ile prześwieca 
go niebańska Osobistość, lub o ile on obrazem i podobieństwem 
Boga. Świat również piękny, ale nie tyle, co człowiek. On 
piękny, jako wyglądająca z niejaźni jego Jaźń Boża i ludzka, 
np. z księżyca Artemida.

Piękność, to forma Prawdy. Im więcej gdzie Prawdy, 
tern więcej i Piękności. Ztąd Umiejętność, kapłanka Prawdy, 
ma być, nie jedynie gruntowna i głęboka, lecz także piękna.

Prawda jest całkowicie z tamtego świata. Ztąd Jaźń 
Boża i Jaźń ludzka zawsze zasłoniona, a oko nasze nigdy ich 
nieobaczy. Piękność zaś to już prawda, wyjawiająca tamten 
świat w tym świecie. Ztąd piękność, acz gruntuje się na Pra
wdzie, ukazuje się wyższym, dalszym i doskonalszym Prawdy 
wyrazem. Bóg piękny, to coś więcej, niżeli Bóg prawdziwy. 
Piękność jest także bardziej osobista, niż Prawda. Prawda być 
może w idei, która rozlewa się w nieskończoność, lecz Pię-



kność sadzi się koniecznie na ideale, tj na upersoni/ikowanej 
idei. Bóg idea jeszcze panteistyczny, jako Byt, Wiedza, lub 
Żywot pojęty, ale Bóg ideał już osobisty i chrześciański.

Wszystkie wiary na ziemi uglądają w Bogu Piękność. 
We wszystkich też Piękność jest ubóstwiona, a zawsze w Osobie 
jakiego Boga, lub jakiej Bogini, np. Apollo i Afrodyta, Syta 
i Freja, Milda, Dziedzilia. Salomo woła: „Tyś Panie, sam 
jeden piękny i kochania godzien. ' Zaś Augustyn święty, 
a z nim i Kościół katolicki pojmuje Boga głównie, jako piękność. 
Ztąd sztuka nadobna w świątyniach Pańskich, mianowicie zaś 
gędźba i śpiew gra tak wysoką rolę.

Także Piękność jest w Bogu stnieniem, w świecie istnie
niem, a w człowieku istniostnieniem. Ona cielesna w Duchu, 
żywostanowa w ludziach, a bożostanowa w utworach sztuki. 
Lecz wszędy o tyle, o ile w niej Osobistości, Jaźni i Ideału.

% *
*

5) Prawda jest CNOTA. Co Prawda w Filozofii, a Pię
kność w Estetyce; to Cnota w Etyce. Zmienia się tutaj, nie 
rzecz sama, zawsze w sobie jednaka, ale jej postać i baiwa, 
a raczej wyjawu jej dzielnica. Bóg, jako Jaźń najdoskonalsza, 
musi być istotą najmoralniejszą. Boga niemoralnego ani nawet 
myśleć niemożna. Bóg przeto jest Cnota najprzedniejsza i wszy
stkich cnót naszych krynica. Bez Boga w piersi być cnotli
wym niepodobna Cnota ludzka li Cnoty Bożej wyjaw.

Cnota, to Prawda i Piękność zarazem. Ona Prawdy wierzch, 
a Piękności grunt. Prawda, a nawet Piękność, może być nie- 
osobista. Lecz Cnota zawsze rzecz Osoby. Ztąd Cnota zna
mionuje Boga lepiej, niż wszystkie dotychmiastowe Światłości. 
Bóg Cnota jest koniecznie osobisty.

Do Jaźni przynależy Cnota. Ztąd Cnota ma miejsce tylko 
w Bogu i w obrazie Jego, w człowieku. Jest także i w nie- 
jaźni Cnota, lecz dopiero in potentia et spe, ą występuje pod 
imieniem siły. Co virtus? Wirtualność, lub dzielność, moc,



władza. Cnota w Przyrodzeniu, to doskonałość dzieła Bożego. 
Tu Cnota podróżuje incognito. Ona zawsze czyn, długo mą
dry, nareszcie zacny i moralny.

Piękność ma urok czarodziejski, a Cnota ur§k bez miary 
większy. Jeżeli przed urodziwą kobietą, to tern bardziej przed 
mężem zasługi i chwały wielkiej pada się na kolana. Cnota, 
to Potęga z niebios druga. Bóg, jako Cnota, potęgą tą  w naj
wyższym stopniu.

Celem praktycznym wszech religijnych wyznań i polity
cznych ustaw, wszech mądrości Cnota. Bez Cnoty wszystko 
czcze. Cnota wiedzie na krzyż i ubóstwia ludzi. Nic dzi
wnego, bo ona Światłością Bożą i Bogiem!

Również tę naukę poświadcza Pismo. Salomon np. w oła: 
„Bóg jest Cnota i cnoty naszej probierz. Tygiel srebra, a piec 
złota doświadcza; ale Pan doświadcza serc naszych.

Bóg, jako Cnota najrzetelniejsza i jedyna, jest Dobro mo
ralne najwyższego rzędu, lub Dobro istne. Bezeń niepodobna 
być dobrym.

■* *

6) Prawda jest ŚWIĘTOŚĆ. Czemu? Bo Świętość naj
szczytniejszy Cnoty szczyt i najbardziej niebiańska Jaźni świe- 
tla. Cnota Aniołów która jest bez skazy, to Świętość. Cnota 
Boża Pr z en ajświ ę tszoś ć. Świętość, zaprawdę, oddech Boży, 
błoga woń najostateczniejszego bugaju niebios Cnota znacho- 
dzi się w każdym człowieku. Lecz Świętość widzi się w ma
luczkiej liczbie najdoskonalszych ludzi. O, jakże trudna, być 
Świętym, nie kościelnego, lecz rzetelnego znaczenia! Dotąd je
dynie Chrystus pozyskał tę wysokość. Cóż ztąd? Oto, że 
Bóg Świętością i najczystszym Świętości stokiem.

Ojciec nasz niebieski jest tak święty, że Job woła: „Oto 
i w Świętych Jego niema doskonałości, a niebiosa nie są 
czyste w oczach Jego. W sługach swoich niedoskonałości, 
a w Aniołach nalazł niedostatek.“ — Świętość jest tak  wy
niosłe orzeczenie Boga, iż Aniołowie, niemogąc wypowiedzieć
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już nic Boga godniejszego, śpiewają w chórach Serafinów te 
słowa: „Święty, święty, święty Pan zastępów. “ Podobnież 
w Egipcie kapłaństwo śpiewało, gdy odsłaniano Hierofantowi 
trzeciego stopnia widok w niebiosa.

Jeżeli Piękność czaruje, a Cnota zachwyca i porywa, to 
Świętość prawdziwie wszechwładna. Święty robi rzetelne cuda. 
Świętość, to cudotwórcza moc, cudowność. Przez nią świeci 
niebiańska Jaźni Bożej wszechmoc, wyższa od tej, co stwo
rzyła świat.

Świętość najprzedniejsza mądrość i potęga. Patrz np. na 
Chrystusa! Mędrszy On od najzawołańszych mędrów, potę
żniejszy od najpotężniejszych moearzów i królów, a panuje 
na ołtarzach naszych, jako Bóg. Czemu? Albowiem On pra
wdziwie święty. Oby na Chrystusa i Świętość w ogóle więcej 
baczono! Oby przekonać się chciano, że bez Świętości w sobie 
niepomyśli się nic prawdziwego, nic pięknego, nic wielkiego; — 
niepoczuje się zbawienia; niewykona się nic Boskiego!

% *k

Piękność, Cnota i Świętość, to trzy stopnie wszechmocy 
cudotwórczej. Piękność jest snaina i kraśna, Cnota świetlana, 
jaśniejąca, a Świętość cudowna. Otóż i trzy dalsze Światło
ści Boże!

Bóg jest jedynie Prawdą, która wszystkiego grunt. Ale, 
jako Byt, Wiedza i Żywot, oznaczon zostaje ontologicznie, a jako 
Piękność, Cnota i Świętość prozopicznie, tj. najbardziej doty
kającym Jaźń i Osobistość Jego sposobem. Nad Świętość nie
ma już nic górniejszego. Tu tedy szczytowanie i przesilenie 
w pojęciu Istoty Bożej. Teraz nastąpić mogą li Światłości, 
nkazujące Stosunek Stwórcy do Stworzenia.



CLII.

Bóg, to Praw o, Wolność i Miłość.

7) Prawda jest PRAWO. Tak dalece pokrewne są z sobą 
dwa te pojęcia, że np. Prawda ruska znaczy, jak wiadomo, 
Prawo ruskie. Bóg, jako Prawda Prawo najwyższe dla wszy
stkiego, a jako osobisty, Prawodawca wszechświata i wszech 
człowieczeństwa. On niebiański Solon, którego mądrość nie
zrównana. A wiara Słowiańska, znająca Prowego, lub widząca 
w Bogu Prawo, jest wielka.

Prawo, którem ukazuje się Bóg, panuje w przyrodzeniu 
jako nieubłagana Konieczność, w Duchu, jako nieubłagana 
Loiczność, a w Jaźni człowieczej, jako nieubłagane Sumienie. 
Konieczność, Loiczność i sumienie, to trzy Zakony Pańskie 
w trzech nieskończonych Stworzenia dzielnicach, wiecznie żywe, 
święte i jednakie, lub Pan sam, panujący wszystkiemu z mą
drością i wolą niezmienną.

Gdy kamień w górę ciśniony spada z przyspieszoną siłą 
na ziemię; gdy z dwu przesłanek myślowych wydobywasz wy
nik; gdy po niedobrym uczynku trapi Cię wewnętrzny niepo
kój ; spostrzegasz bezpośrednio Prawo i Działanie Boże. I czu
jesz Boga w swej bliży, w sobie samym. A przecież wierzysz, 
że On gdzieś daleko, gdzieś za gwiazdami. Jak ślepym robi 
Cię na fantazyi i poezyi oparta wiara!

Pojęcie Boga, jako krynicy Prawa, zgadza się także z Pi
smem. Izajasz w oła: „Pan gwiazdom na niebie i rzeczom na 
ziemi przepisał prawa, którym są posłuszne. On prawodawca 
i prawo.“

Bóg sam posłuszny jest Prawu, w którym wyjawia wła
sną Istotę i które stanowi dla całego świata. Ponieważ on 
najwyższa Mądrość, więc Prawo Jego doskonałe. Robić wy
jątki od niego, lub pomijać je samowolnie, byłoby już coś nie
rozumnego, a więc Boga niegodnego. Bóg tedy wykonywa
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Prawo swe bezwarunkowo i ściśle. A Seneka ma słuszność, 
mówiąc o Nim: „Semel jussit, semper par et.“

W piersi ludzkiej Bóg, a z Nim i Prawo Boże. Ztąd 
wszelaka dusza przychodzi na świat z Zakonem Pańskim; wie, 
co dobrego, a co złego, i może być prawa, jeżeli tego sama 
chce. Jak przyrodzeniu słoneczna, tak duszy niebiańska przy
świeca światłość.

Bóg, jako panujące Prawo, ukazuje się Rządzcą świata.

Ht

8) Prawda jest WOLNOŚĆ. Jaźń najwyższa i najdosko
nalsza, a wolną wolą mająca, musi być Wolnością. Jaźnią 
taką Bóg. On tedy Wolność i tameczna wszech Wolności 
studnica. Wolność istna jest w Bogu i w niebie; wolność za- 
warowana i odblaskowa na ziemi. Żaden Naród nie będzie 
tak wolny, jako Bóg. Wolność jest tak dalece ważną, iż zo- 
wią ją najistotniejszą Boskością w Bogu.

Wolność, którą jest Bóg, lub wolność rzetelna, chce tylko 
rzeczy prawych i świętych. Jest Wolność Dobrego, ale nie 
Wolność Złego. Wolność Złego, to już odpad od Boga i Wol
ności Jego, a więc niewola. Wolnym się jest, gdy żąda się 
zwycięstwa Prawdy, Piękności, Cnoty, Świętości, Prawa, wszech 
Boskości. Uronią się wolność, gdy ma się na celu coś nie
cnego. Jeżeli np. chcesz wolności w rozpuście, jesteś zmysło
wości niewolnik. Jeżeli sam jeden żądasz być wolny, a od 
Innych wymagasz, aby wykonywali wolą twą na ślepo i po
tulnie, jesteś sprośny ciemięzca i podły braniec szatańskiej 
pychy. Bóg niemoże chcieć nic nieprawego, ani rządzić się 
krewkością, lub namiętnością brzydką. On tedy Wolność naj
przedniejsza. Ile Boga i nieba, tyle i wolności w nas. Żą
dasz wolności. To pięknie. Lecz pierwszy ku temu krok; 
bądź dobry i święty, lub bądź wolny sam !

Wolność, to nie samowola, swywola, lecz wolna, lub Boża 
wola, która sama jedna jest zawsze rozumna i sprawiedliwa,
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mądra i dobra. Ona stanowi Prawo i jest mu posłuszna. 
Wolność, to Prawo Boże, działające przez nas; samowola 
i swywola Bezprawie.

Jedno przez Cnotę i Zasługę wielką, przez urobienie się 
na wizerunek Boży, przez Boskość własną, przez surowe trzy
manie się Prawa wiekuistego, idzie się do Wolności. Człowiek 
bezbożny i nieprawy, samowolny i swywolny, by tćż był nie
ograniczonym świata całego mocarzem i władzcą, jest niewol
nik. A kto niedba o moralność, która nadaje nam wolność 
istną, ten sługa własnego cielska, przyjmuje prawo Konieczno
ści, władnące materyą, i nieróżni się od zwierza.

Wszyscy chcą Wolności i miłują Wolność, a jakże mało 
takich, co Wolność rozumieją. Czemu Aniołowie są doskonali 
i wolniejsi od ludzi ? Bo rozumieją wolność lepiej od n a s ; — 
bo wiedzą, że ona Prawo Boże, które wyzwala z niewoli Sza- 
tańskićj; bo znają, że zgadzanie się z Wolą Bożą rodzi w nas 
wolną wolą prawdziwą.

Wolność w Bogu sama jedna wolność rzetelna, albowiem 
Bóg Rozum i Zakon, zbawiający nieomylnie. W człowieku? 
najwolniejszym nawet, lub najcnotliwszym i najdoskonalszym, 
widzi się li wątły wolności Bożej odblask. W przyrodzeniu 
zaś panuje Konieczność, a w Duchu loiczność. Biorąc rzecz 
ściśle, to Konieczność i Loiczność są także wolnością, która 
dla dzielnic istnienia nieosobistych stała nieodwołalnem i wyją
tków niedopuszczającem prawem.

Bóg sam rzeczywiście wolny, bo On Przenajświętszy.

9) Prawda jest MIŁOŚĆ, która wyczynia się Prawem 
i Wolnością na szczycie rozwoju. Prawo, to Zakon dla Ogółu 
Stworzenia, dla wszechnicy rzeczy; — Wolność, Zakon dla 
Szczegółów Stworzenia, dla Społeczeństw ludzkich, w narody 
rozpadających; — a Miłość Zakon dla Pojedynków Stworzenia, 
tj. dla ludzi, z osobna branych, w stosunku ich osobistym do



Boga i jednych do i drugich Każdy z nas chodzi na dobro
czynnym pasku Miłości Bożej i liczyć na nią powinien z pełną 
ufnością. Bóg, to Miłość i kastalska wszech Miłości krynica. 
Oznaczenie to Boga jest najpowszechniej znane i już ostatnie.

Miłość Boża owiewa i prowadzi każdego z nas. Potrzeba 
być ślepym, ażeby niewidzieć jej na sobie i na Innych. Głó
wnie atoli postrzega się ją w trzech następujących wyjawach: 
a) Bóg stworzył ludzi na obraz swój, zrobił namiestnikami 
swemi na ziemi i miłuje ich nieskończoną miłością. Że po
stanowił Ojcostwo Boże na niebie, Synostwo i Dziateczeństwo 
Boże na ziemi; że wyróżnił nas tak korzystnie od zwierząt 
i rzeczy innych, to wielkie dzieło Miłości Jego ku nam, za 
które powinniśmy Mu szczerą i gorącą wdzięczność. — b) Dla 
dziatek swoich stworzył on świat i oddał im go w posiadłość. 
Wszystkie też stare Teozofie twierdzą jednozgodnie, że gwoli 
człowieka uczynione są niebo, ziemia i wszystko. — c) We 
wszelakim z ludzi przemieszkuje Bóg sam, a stanowi w nim, 
pospołu z Prawdą i wszystkiemi jej światłościami, Jaźni na
szej grunt. Tym sposobem uczynił nas uczestnikami istoty 
własnej i ogniskami wszechświata, sprawującego nam wielki 
Ojcowski dom. Czyli mógł ten, co miał i ma zupełną wolą, 
uczynić dla nie więcej i czyli my wątpić możemy, że On naj
wyższa Miłość.

W misteryach eleuzyjskich Eros otwiera jaje Rei, z któ
rego wydobył się świat. W Chrześciaństwie Miłość Boża to 
sprawiła, że Bóg zabrał się do stworzenia świata i człowieka, 
a w końcu do odkupienia nas z mocy Złego. Miłość, którą 
jest Bóg, to tedy Zbawienie nasze wielkie, niewypowiedziane.

Jako Bóg kocha ludzi, tak każdy z nas nawzajem powinien 
kochać Boga. Ażeby miłość twoja równoważyć się mogła 
z nieskończenie wielką Miłością Jego; to pełnij przykazanie: 
„Kochaj Boga nadewszystko /“

Ośm światłości Bożych, już przełożonych, żarzą się w nas 
dla głowy, a dają świadectwo wielkiemu Rozumowi Boga. Świa
tłość zaś dziewiąta i ostatnia, którą jest Bóg, tj. Miłość,



rozpromienia się dla serca, a naucza nas, że Bóg, nie jedynie 
Pojecie  najgórniejsze, ale i Uczucie  najgłębsze. Bóg, nie sama 
zim na M iłość;  On również gorąca Miłość. Gdyby ów opęta
niec w Dziadach Mickiewicza znał był taki wypadek z Teozo- 
fii całej, niewyzywałby Boga do walki z sobą na uczucie.

I Pismo święte oddaje świadectwo nauce naszej. Jan Apo
stoł wyrzekł: „Bóg jest Miłość, a kto mieszka w Miłości, 
w Bogu mieszka i Bóg w nim.“

Otóż i trzy Światłości Boże ostatnie.

CLIII.

Zamknięcie rzeczy o Ś w ia tlo śc ia ch  Bożych.

Trzy pierwsze Światłości tj. Byt, Wiedza i Żywot, uka
zują się treścią,  —  trzy drugie, tj. Piękność, Cnota i Świętość 
fo rm ą ,  —  a trzy ostatnie, lub Prawo, Wolność i Miłość, istotą 
Prawdy, którą jest Bóg. Trzy pierwsze, to Jedno^rz^/drugość, 
trzy drugie Jedno/mlrugość, a trzy ostatnie Jednowdrugość 
śród Istoty Bożej. Tyle co do rozjaśnienia Kategoryi loicznych, 
wyglądających z tego przedmiotu.

Czy niema więcej Światłości Bożych? Są jeszcze mnogie, 
jeżeli chcesz, jako np. Rozum, Wolna wola, Nieskończoność, 
Wszechmoc, Samoistność, Opatrzność, Miłosierdzie, Dobroć, 
Baska, Sprawiedliwość itp. Teozofia atoli stanowi tylko dzie
więć Światłości  Boga i tamtego świata, a resztę odnosi do 
Przymiotów Bożych,  które pozna się w trzecim jej rozdziale. 
W ogóle, gdy wyliczyło się wszystkie dziewięć, lub kilka Świa
tłości, dorzuca się na końcu: — „i wszech B o sko ść f  pod którą 
właśnie rozumieć się zwykło p rzym io ty  Boże.  Wiedziało się 
to często w tem dziele.

Bóg jest jeden, tamten świat jeden i Prawda jedna. Ale 
światłości ich ma się dziewięć, lub trzy trójki, lub trzykroć  
trzy.  Ztąd liczba ta znaczyła w starych misteryach przenaj-



świętszą liczbę. Ona gra rolę wielką dziś nawet w wolnem 
mularstwie.

Czemu mianuje się tu  rzecz nazwą Światłości B ożych ? 
Albowiem one świecą w duszy naszej, w całem przyrodzeniu 
i w samem pojęciu Boga, oraz tamtego świata, a są tak ja sn e , 
że dosyć je wskazać. Niepotrzebują dowodów, a wynikają 
z Analizy Istoty Bożej same.

Gnostyka staro - aleksandryjska i Kabała żydowska prawią
0 Zefirotach i Eonach, roztaczając pojęcie Boga i wyświecając 
Istotę Bożą. Nasze światłości są te Zefiroty i Eony, ale od 
wszech dziwactw Mistyki oczyszczone i nie po azyatycku, 
tylko po europejsku pojęte, a do wysokości czasu zastosowane. 
Porównywając. Światłości Boże, tutaj wystawione, z Zefirotami
1 Eonami przekonasz się łatwo, jak  wielką są w Teozofii i F i
lozofii nowiną.

W ołasz: „Ależ prawić nam dzisiaj o Światłościach B ożych ,
0 Zefirotach i Eonach. ■ To rzecz bardzo przesta rza ła  / “ Czy 
nieprzesłarza ły  jest również Bóg osobisty, o którym  mówią 
Chrześcianie od czasów Chrystusa, a który przecież występuje 
w Panteonie tym dla mnóstwa filozofów zwyczajnych, jako 
nadzwyczajna nowość? Jeżeli zaś uzna się Boga osobistego
1 żąda odsłonić Jego Isto tę; to spotka się koniecznie z Zefi
rotami, lub Eonami, i przyjdzie się do naszych światłości Bożych. 
Jest w tern loiczna Konieczność'. Wreszcie, czegóż ty wyma
gasz? Jakichże chcesz nowości? Zapewne wolałbyś Boga nie- 
osobistego, coś nakształt Ducha bezwzględnego w Heglu. Przy 
takowym Bogu, zaiste niepotrzebne są Zefiroty , Eony  i Św ia
tłości Bożel Ależ P anteizm , jako podchrześciańska Pogań- 
szczyzna, to rzecz jeszcze bardziej przestarza ła !  Zostawmyż 
siebie więc nawzajem w pokoju!

Teozofia niemiecka dzisiejsza nic niewie ani o Światłościach 
Bożych, ani o Zefirotach, Eonach. To naturalna, albowiem 
ona tylko Spekulacya , nic o Bogu osobistym wiedzieć niechcąca. 
Ze strony tej mądrość egipska i hebrajska, Apostołom znana, 
ukazuje się bez miary głębsza od mądrości germańskiej, acz



pomiędzy niemi tyle ubieżało czasów i tyle wyczyniło się po
stępów. W ogóle czas nowy zajął się zbytnie tym światem. 
Jeżeli więc chodzi o Boga i tamten świat, darmo go zapytu
jesz o to. Prędzej starożytność i wieki średnie dadzą ci obja
śnienie.

Głupiec, lub oszust jest ten, co twierdzi, iż Boga poznać 
niepodobna. I owszem! Poznajesz Boga, czyli chcesz, lub 
nie, — czyli wiesz o tern, lub nie, — a poznajesz Go od ko
lebki do grobu. Bóg jest Prawdą. Ilekroć więc pozyskasz 
coś prawdziwego, poznajesz Boga. Bóg jest Pięknością, Cnotą, 
Świętością, Pawem, Wolnością, które ty uwielbiasz i podzi
wiasz. Już patrząc ze czcią na wielkiego męża, lub na jakie 
arcydzieło malarskie, poznajesz Boga. Gdyś w teatrze na ope
rze i słuchasz gędźby niebiańskiej, słyszysz głos Boży. Bóg 
wygląda do ciebie z Ojca i przyjaciela, z matki, kochanki 
i żony, z Ludzkości i Ojczyzny, ze wszystkiego nam drogiego, 
wielkiego i prawego, co miłujemy gorąco i za co gotowi jesteśmy 
iśdź na śmierć. I ty prawisz, że poznać Go niemożna! Po
znanie Boga, zaiste jest najtrudniejsze, albowiem Bóg Prawda 
nieprzeczerpana, niewypowiedziana, tameczna; lecz z innej 
strony najłatwiejsze, ponieważ Bóg jest w nas, a my jesteśmy 
w Nim, a to On, co przez nas myśli, czuje, działa!

Poglądając na powyższe dziewięć światłości Bożych, wi
dzi się zgoła, iż poznanie Boga bez miary każdemu dostę
pniejsze, niżeli np. poznanie przedmiotu Astronomii, Chemii, 
Matematyki, Filologii; niż poznanie własnej żony, lub córki. 
Czemu? Bo Bóg jest w tobie, w piersi twojej, i stoisz z Nim 
w najbezpośredniejszej styczności, gdy tymczasem wszelaki 
przedmiot inny już ci obcy i jest za tobą. Gdy poznajesz 
Jaźń własną i patrzysz w siebie, pozyskujesz już Teozofią. 
Kto poznaje wszystko, co tylko chcesz, lecz poznawać Boga 
nieżąda; ten żyje w pogańskim zabobonie i przepomina, że 
powiedziano: „Duch wypatruje wszystko, zgoła głębokości Bo
że j‘ Jak możesz co poznać rzetelnie, jeżeli niepoznałeś Boga, 
który wszystkiego pierwiastek i ostateczny grunt?

P a n teo n . Tom III. — W.  3 2



PBZYMIOTY BOŻE.
DALSZA ISTOTY BOŻEJ, ORAZ ŚWIATŁOŚCI 
JE J WSZYSTKICH, LUB BOGA i TAMTEGO 

ŚW IATA ROSTOCZ.

TEOZOFIA W ŁAŚCIW A W  CAŁKOW ITEJ
PEŁKI.

CLIY.

Otworzenie osnowy.
Od czasów Kanta filozofia niemiecka przestała mówić 

o Przymiotach Bożych, uglądając w tern zwrot do Teologii ra- 
cyonalnej i Metafizyki Wolfa, a nawet do średniowiecznego 
Katechizmu. Ilegiel wyszydza to zgoła, twierdząc, że opisy
wano Boga, jak słonia, lub innego bohatera history i natural
nej ; że wszystka ramota tego rodzaju okazuje tylko daremne 
wysilenie empirycznego rozumu, lecz nic niewie o spekulacyj
nym umyśle, który przyborów takich niezna i niepotrzebuje. 
Nic dziwnego, iż Hegiel tak sądził. Bogiem u niego Duch 
bezwzględny, Idea, lub Oderwanie, które zamyka w sobie czy
stą myśl, ale realności, a więc i przymiotów niema. Wcale 
inaczej kształtuje się przedmiot, gdy uznało się Osobistość za 
Absolut. Bóg osobisty bez przymiotów myśleć się nawet nie 
daje. Bóg osobisty, równie jak człowiek osobisty, ma sobie 
właściwy charakter, a z nim koniecznie pewne znamiona i ce
chy. Przymioty Boże, to nie utwór empirycznego rozumu, któ
rego przedmiotem świat zmysłowy, ale rzecz mysłu, wyższego



nad empiryczny rozum i spekulacyjny umysł, a ważna osnowa 
Teozofii i Filozofii, które w skutek postępu, rozstały się już 
z li idealną Spekulacyą. Odpiera się tutaj Heglowskie drwiny 
z przymiotów Bożych, jako panteistyczny przesąd, a podnosi 
się staią, czcigodną i prawdziwą, w ostatnich czasach zupełnie 
zaniedbaną naukę.

Jak wy szlakować Przymioty Boże i ułożyć je w należyty 
splot? trzymaj się Światłości Bożych, już ci znanych, i rozta
czaj je dalej analitycznie, a najdziesz i Przymioty Boże i po
rządek, w którym jedne po drugich następują!

Okaże się tu więcej Przymiotów Bożych, niż ma się ich 
w Katechizmie. Łacna to do zrozumienia. Katechizm zesta
wia te tylko przymioty Boże, o których spomina przypadko
wo i mimochodem Pismo święte. Tutaj zaś daje się umieję
tny ich Syste?n.

C L V .

Przymioty B oie wyprom ieniające s ię  z Prawdy.

Bóg, jako Prawda, w ogóle, która jest jedna i jedyna, 
która odnosi się do tamtego świata, lub do istoty rzeczy,' 
a która stanowi pierwotną Osobistość, ma trzy przymioty głó
wne. On: jedyny, tameczny, jaźniowy,

1) Bóg jest JŁDEN I JEDYNY, bo tylko jedna i jedyna 
może być najprzedniejsza Prawda, sporządzająca Absolut i osta
tni wszystkiego grunt. Już samo Pojęcie Boga, jako Istoty 
najwyższej, wskazuje Jego Jedyność. Gdyby było dwu, trzech, 
lub więcej Bogów, to żaden z nich niebyłby najwyższy, zaczem 
prawdziwy. Gdyby zaś jeden z nich okazał się najwyższy, to 
on sam byłby Bogiem, inni zaś postradaliby znaczenie Boga. 
Zgadza się na to Pismo. Jezajasz np. wyprowadza Boga, który 
tak się odzywa: „Jam Bóg, a niema żadnego Boga więcej i nie
ma mi równego. “
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2) Bóg jest tameczny, albowiem Prawda, sprawująca wie- 
kuistą Istotę i utajony grunt rzeczy, odnosi się, nie do tego
ale do tamtego świata. On achr

podstatni. Zt%d święte wewnętrzne wszechświata, tajemnicza 
istota rzeczy, lub tak zwane niebiosa, są przebywanie i przy
bytek Jego. Kabała prawi: „Starzec przedwieczny, ktoiego 
Imię święte niech będzie pochwalone, jest tak , ze ża
dna myśl ziemska przedrzeć się doń niepodoła. Z powodu ta- 
meczności, Clirześciaństwo zowie Boga Ojcem niebieskim.

Czy tedy Boga, który tak mocno tameczny, niema na tu- 
teczności piersiach? On równie jako albowiem tam
ten świat piastuje ten świat, a tkwi w jego wewnętrzu. Imię 
też Pańskie święci się jako w niebie, tak i na ziemi. — Jak
wszędy, tak i na miejscu tem, niepotrzeba brac tamecznosci 
bez tuteczności, lub tameczności jakićjś tam zagwiazdowój, bo 
zrobiłoby się z niej puste oderwanie, które ganiło się przy
Teologii.

3) Bóg jest JAŹNIOWY, albowiem Prawda okazuje się 
Osobistością, lub Jaźnią najprzedniejszą. On wszech jaźni 
i niejaźni główne przeświadczenie i transcendentalne ogms o.
I dla tego mówi o sobie w Piśmie świętem: Jestem, który 
jestem* Gdyby nazwał się sam: Jest, które jest,“ znaczyłby 
li prosty byt, który ma wszelaka rzecz. Ale występuje tu On 
jako byt osobisty, lub taki, co mówi o sobie: Jestem ; a zo-
wię się „Ja“ tj. jako byt jaźniowy , , .

Jak Prawda w ogóle wszech Światłości Bożych, tak trzy 
opromieniające się z niej Przymioty Boże: Jedyny , Tame
czny i J a ź n io w y dalszych Przymiotów Bożych kardynalna
piasta.



CL VI.

Przymioty Boże wypromieniające s ię  z Bytu, W ie
dzy i Żywota.

A) Bóg, jako Byt, który wypełnia Bezmiar wszechistnie- 
nia, jest, nieprzestając być Osobą i Jaźnią nieogarniony, wie
czny i wszechobecny. Otóż trzy nowe Przymioty Boże.

4) Bóg jest NIEOGARNIONY, jako wszechświat, lubo 
wielka zachodzi pomiędzy Nim a wszechświatem różnica. On 
nieogarnionego wszechświata główne ognisko, przeświaczenie i su
mienie, lub Jaźń, która, iż weźmie się wyrażenie matematyczne, 
równa się punktowi środkowemu w niezmierzonej kuli, wydoby
wającemu z siebie tę kulę i przenikającemu ją wkróś na wszy
stkich miejscach; słowem, jak zowie się to w języku Myślini, 
On jaźniowa Całostka w niejaźniowej Całości wszechistnienia, 
całostka, której człowiek wiernym odblaskiem i wyrazem. Jak 
w środku kuli tylko jeden punkt, tak i we wszechświecie jeden 
B ó g ; a jako na powierzchni kuli punktów nieskończone mnóstwo, 
tak i we wszechświecie ludzi moc. Jeden punkt podobny 
do drugiego. Ztąd Bóg człowieka, a człowiek Boga wizeru
nek, w obu zaś tkwi kula wszechświatowa, będąca środkowego 
punktu rozszerzeniem w nieskończoność. Bóg stworzył, piastuje 
i przesiąkuje wszechświat, a stanowi na każdem miejscu świa
domość jego. Jako moje Ja w mojem ciele, tak Boże Ja we 
wszechświecie jest wszędy jednako. Świat wszystek jest w Bogu 
i Bóg we wszystkiem świecie, ale Bóg Stwórca, świat zaś 
dzieło Jego. I Pismo, równie jak Panteon ten, niepopada 
w Panteizm, ani bierze w świat za Boga, ale ma słuszność, 
gdy mówi: „W Bogu żywiemy i ruchamy się i jesteśmy. “ — 
Wszechświat materyalnie, a Bóg transcendentalnie, tj. jako 
świadomość i jaźń całego Bezmiaru rzeczy, jest nieogarniony.



502  —

5) Bóg jest WIECZNY, jak wszechświat w.swej całości 
i byt rzetelny. Lecz niedość! On świata tego Stworzyciel, który, 
jak pojąć łacna, idzie przed własnem stworzeniem. On tedy 
nietylko wieczny, jak wszechświat, ale i przedwieczny, jako 
wszechświata tego, będącego skutkiem , Przyczyna. A jest tem 
jako Osobistość i Jaźń pierwiastkowa, Absolut sprawująca. Da
wid potwierdza tę naukę tak piejąc: „Gór jeszcze nie było, ani 
ziemi, ani jej okręgu, a Tyś panie, był i jesteś od wieków na wieki. 
Tyś ciągle tenże sam, a lata Twoje niemają początku, ni końca!

6) Bóg jest WSZECHOBECNY już dla tego, że jest, 
jak wszechświat, nieogarniony, a wszystkiego w nim, tak 
w Ogóle, jak w każdym szczególe, stanowi środkowe ognisko 
i przeświadczenie. On, jako pierwotne, na łonie wieczności 
utajone Ja wszechświatowe, musi być wszędy, tak w Całości 
bez granic, jak w najdrobniejszym proszku, a wszędy pełen 
i wszystek. Jak słońce, światłością swoją, w przynależnym 
do siebie planetarnym świecie, tak Bóg, świadomością swoją 
wszystkiego we wszechświecie, zdobywa wszechobecność. Jako 
Byt, którym jest w najrzetelniejszem znaczeniu Bóg, tak i Bóg 
sam jest wszechobecny. Jako Byt, tak i Bóg jest wszędy, 
a jak brak by tu , tak i brak Boga jest nigdzie niemożebny. 
Gdzie byt, tam i Bóg. I Dawid ma słuszność, wykrzykując: 
„Kędyż schronić się mam przed Tobą, o Panie? Gdzie uciec 
od oblicza Twego? Pójdę do niebios? Tyś tam. Pójdę do 
piekieł? Tyś nawet tam. Tyś wszędy.“ A Paweł Apostoł 
naucza: „Z Niego, przezeń i w Nim są wszystkie rzeczy.
One w Nim, a On w nich.“ — I cóż osobliwego, że na pier
siach Chrześciaństwa, acz ono głosi Boga osobistego, wsku
tek niezrozumienia takich i podobnych miejsc Biblii, rodził 
i rodzi się dziś jeszcze różnoraki Panteizm?

*
*  *

B) Bog jako WIEDZA, a nadto najwyższa, powszechna 
i jedyna, jest: wszechświadomy, arcymądry i nieomylny.
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7) On WSZECHŚWIADOMY, lub wszystko wiedzący, 
albowiem On przeświadczenie wszystkiego, wie i zna wszystko, 
cokolwiek zachodzi we wszechświeeie. On jego Ja, które 
w nim wszędy obecne. I Pismo woła słusznie: „Żaden włos 
z głowy ludzkiej, ani żaden liść z drzewa bez wiedzy Bożej 
niespadnie. Pan czyta w sercu i nerkach.“ A Edda mówi 
o Bogu, acz jest pogańska: ,,On czuje, jak  rośnie wełna na 
grzbiecie owiec, i słyszy, jak  kiełkuje trawa. “ Niesądźcie, 
że ukryć coś możecie przed Bogiem! Jeżeli uczynku waszego 
niedostrzegło ani jedno ludzkie, ani nawet ptaszę, lub robacze 
oko; Bóg podołał go widzieć, bo On jest także w was, a wie, 
czego i ja k  dokonaliście.

8) On AKCYMĄDRY, właśnie dla tego, że wie i zna 
wszystko. Człowiek znać może coś z przeszłości, coś z te
raźniejszości, i to bardzo niewiele, a przyszłość dlań tak za- 
słonioną, że ani na godzinę naprzód nieodgadnie, co się z nim 
stanie. Bóg zaś zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
w całkowitej pełni i we wszystkich szczegółach. Mądrość 
ludzka wciąż cząstkowe, ułomkowe Poznawanie, a Mądrość 
Boża odwieczne, wszechstronne Znanie. Czy niewidzi się 
mądrości Pana w księgach żywego przyrodzenia i w żywej 
Biblii piersią ludzką zwanej, k tórą On sam napisał, tudzież 
w umiejętności ludzkiej, którą On jeniuszom ziemskim dyktuje?
I Dawid woła sprawiedliwie: „W szystkoś uczynił, o Panie, 
z najprzedniejszą mądrością! Przed mądrością Twoją rozum 
mój głupieje.“ A Salomon tak prawi: „Pan, który jest sam 
mądijością wszech mądrości, dawa nam mądrość, a z ust Jego 
świętych płynie Umiejętność nasza. “

9) On NIEOMYLNY, albowiem wiedza Jego wszech
stronna, pełna i sama jedna prawdziwa, a będąca wszechwie
dzą i nieobalonem Znaniem. Do nieomylności żaden z ludzi 
rościć sobie prawa nie m oże, a jeżeli ktoś to czyni, dowodzi 
przez to najjawniejszego szaleństwa. Nieomylność, to przymiot



jedynie i wyłącznie Bogu właściwy. Stącł Salomon woła: 
„Ufaj Panu, który jest mędrszy od Ciebie, a mylić się nie 
może! Ufaj Mu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie
własnym niepolegaj! “

Widzi się tutaj, jak Przymioty Boże wydobywają się sa
me ^ pojęcia Boga, a są pełne Doskonałości najwyższej. I nie- 
potrzeba nam wcale potęgować ich sztucznie pizez tak zwaną 
via eminentiae, której trzymała się stara Teologia lacyonalna 
w Metafizyce, a która otwierała poetom szerokie pola dla 
bujnego ich Pegaza, t. j. umu,

% *

C) Bóg, jako ŻYWOT i wszech Żywota bezprzestannie 
świeże, wiekuiste źródło, jest wszechmocny, twórczy i nieprze- 
czerpany, Otóż dalsza Przymiotów Bożych Trójka.

Co żywot? Tameczna Przyczyna wszech tutecznego roz
woju i ruchu, wszech władzy i siły. Zgoła w siłach przyro
dzenia, wydających się prostym mechanizmem, gdy zgłębisz 
rzecz, uglądasz Żywot utajony, Żywot in potentia, który na- 
koniec roskwituje żywotem in aetu. Gdzie byt, tam Żywot. 
Tylko Nicest w o trup. Gdzie byt, tam siła i ruch, tam moc. 
Żywot a Moc, to w końcu jedno. Wszechżywot w Bogu, to 
Wszechmoc Boża. Stąd Bóg jest wszechmocny.  ̂W pojęciu 
zaś wszechmocy dysze twórczość, a w pojęciu twórczości nie- 
przeczerpaność. Stąd Bog twórczy i nieprzeczei party.

10) Bóg, jako Pan, Stwórca i Piastun wszystkiego ży
wy, jest WSZECHMOCNY. Skąd biorą moc powstające śród 
eterów światy? Skąd biorą moc słońca, dzierżące pizy sobie 
planety na jednym światła promieniu? Skąd moc wirowania 
około własnej osi w planetach ? Skąd moc roślinki, wszech 
żywiątka do wzrostu i rozwoju? Skąd moc ptaszka do lotu, 
a moc umysłu ludzkiego do myślenia? Skąd człowieczeńska 
moc tak różnorodna i wielka? Nie skąd inąd, jedno od Boga.
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On Żywot, a więc i Moc. Rozlał pospołu z żywotem moc 
własną przez niezmierzony świat, a ciał ją w kropelce każdej 
istocie. On tedy i On sam jeden iście wszechmocny. Dawid 
pieje: „Któż wysłowi niezmierną moc Pańską? Cokolwiek
zechce, uczyni Pan i w niebiosach i na ziemi i w morzach 
i we wszystkich głębokościach rzeczy.u I łacna to pojąć, al
bowiem On Jaźń  żyw a, wszystek świat poruszająca i wszystkie
mu stworzeniu panująca!

Mocarze ziemscy, jakźeście mdli w obec wszechmocy Boga!

11) Bóg jest TWÓRCZY właśnie dla tego, że wszech
mocny. Niemożna być wszechmocnym, niemająe mocy two
rzenia. Twórczość wykwit wszechmocy i jej dopełnienie. Bóg 
przyczyna wszystkiego, a przyczyna osobista. On też uczynił 
niebo, ziemię, ludzi i wszystko. Mojżesz mówi: „Bóg rzekł:
Stań się światło i światło się stało.“ Job woła: „Któż
pod słońcem nie wie, że ręka Pańska cały świat sprawiła?“ 
A Dawid śpiewa: „O, Panie! Tyś mistrz, który z niczego 
zrobił okazały krąg świata. Twórczość własnością jest nie 
tylko Boga, ale i wszechmocnego słowa Jego.

Także jeniusz ludzki jest twórczy. On utworzył miasta 
i w si, umiejętności, nauki, sztuki i cuda przemysłu, słowem, 
świat człowieczeński na łonie świata Bożego. Ale wielka jest 
różnica między twórczością Bożą, a twórczością ludzką. Bóg 
tworzy świat swój z niczego, a człowiek potrzebuje ku temu 
zawsze ze świata Bożego materyału. Stąd pierwszy jest Stwórca , 

drugi zaś li Twórca. Nie dość! Bóg tworzy nowe światy re- 
a lnę , a człowiek tylko nowe pomysły. A i pomysły te daje 
mu wkońcu końców Bóg sam, odzywający się przez jego usta 
do człowieczeństwa. Twórczość ludzka wypływa z Boga i jest 
dzieło Boże.

12) Bóg jest NIEPRZECZERPANY, albowiem On Ży
wot wszechmocny i twórczy, odwieczny i nawieczny, a ciągle 
nowy i świeży. On, nieprzestając być Bogiem w niebiosach



i Jaźnią jedyną, rozlał samego siebie w Bezmiar wszechświa
towy. Któż policzy słońca na niebie i tańcujące około nich 
ziemie? A wszędy na nich morze żywota, wszędy Bóg! Czy 
myślisz, że on się w utworach tych przeczerpał? O, nie! 
Niegdyś inne gwiazdy jaśniały na naszem niebie, które zaga
sły, gdy spełnił się ich czas. I nowe gwiazdy zaświecą, gdy 
dzisiejsze przejdą. A ileż gwieździstych nebios stwarza Bóg 
ciągle! Na każdej z ziem żyje ludzkość inna, k tóra rozradza 
się tak rozlegle, jak  nasza. Ileż żywota w lada dąbrowie; ile 
trawek i ziół na lada łące; ile ryb , korali i muszli na dnie 
morza ? Zgoła pod darniną trzęsący się żywot. Zgoła w kro
pelce wody ugląda się przez szkła powiększające świat mno
gich żywiątek drobnych. I Dawid woła bardzo mądrze: 
„Przeczerpieszli morze w głębinach, lub powietrze na wysoko
ściach? Jeżeli tego nieumiesz, jakże chcesz przeczerpać głę
bokości i wysokości Istoty Bożej ?“

Tu kończą się Przymioty Boże ogólnie znane, albowiem 
Prawda głównie jest Bytem, Wiedzą i Żywotem. Teraz pójdą 
Przymioty Boże najważniejsze, najciekawsze i najtrudniejsze 
do pojęcia, a stąd tylko Teozofom dostępne i odnoszące się 
do mistrzowskiej Umiejętności najgłębszej.

CLArII.

Przymioty Boże wypromieniające się z Piękności, 
Cnoty i Świętości.

D ) Bóg, jako PIĘKNOŚĆ, k tóra potrzebuje koniecznie 
formy, barwy i kształtu  ludzkiego, jest postaciany, m iatlany  
i człowieczeński. Strzeż tutaj myśli sw ej, czytelniku, ażebyś 
niepopadł na teozoficzne zatory! Jak  w Przymiotach Bożych 
powyższego ustępu groził Ci co krok Panteizm ; tak  tutaj kusi 
Cię Antropomorfizm. Ale Bóg, jako Bożochem, tak i Czło-



wieczochem niejest. Nietylko Go uświatowiać, ale i uczłowie
czać niewolno. Po przestrodze tej zapuszcza się w rzecz.

13) Istota najosobiściej osobista i Wszech Osobistości 
grunt, Jaźń wszech Jaźni ludzkich, kształtujących odpowie
dnie dla siebie ciało, zaczem tameczny wszech tutecznych po
staci ludzkich pierwiastek, słowem, Bóg, nietylko jako treści, 
ale i jako formy przedwieczne źródło pojęty; nie jest ideą 
bezkształtną, nie jest myślą czystą, rozwiewującą się nakształt 
E teru  w nieskończony bezmiar; niejest czcze umiysłowe ode
rwanie jakiegoś tam panteistycznego Ogółu bez granic. To 
raczej Ideał, który ma koniecznie pewną posiać. Piękność, 
k tórą jest Bóg, to nie pojęcie metafizyczne, ale coś ukształto
wanego nadolmie; nie m yśl, lecz postać. Jaźń ludzka kształ
tuje przynależne do siebie ciało w zew nętrzną, a wewnętrznej, 
tamecznej postaci swej odpowiednią i źwierciadlanym odbla
skiem jej będącą postać. Miałażby Jaźń Boża, on jaźni ludz
kiej grunt, być bez postaci, przynajmniej wewnętrznej, tam e
cznej? Nie! Ona właściwie postaciuje naprzód jaźń ludzką, 
a później za tejże pomocą przynależne do niej ciało na obraz 
i podobieństwo swoje; musi więc sama być obrazu i podobień
stwa tego prototypem. Ale, jeżeli przyjmie się jej postać ta 
meczną, lub wewnętrzną, to przyjąć trzeba również zewnętrzną, 
albowiem niema wewnętrzności bez zewnętrzności, jak  niema 
tamtego bez tego świata. Bóg tedy koniecznie ma postać 
i jest postaciany. Cała rzecz zrozumieć prawdę tę teozoficznie, 
należycie i ściśle.

Kto z ludzi wieku naszego widzieć mógł n. p. Sokratesa, 
lub Pytagora, którzy żyli przed dwoma tysiącami la t?  N ikt 
a nikt. A przecież każdy z nas, co zna charakter, naukę 
i żywot tych mężów, czytając coś o nich, widzi w swej duszy 
coraz w yraźniej, coraz pełniej odpowiednią działaniu i osobi
stości ich, a przynależeć do nich muszącą postać. Czemu? 
Bo wszelaka Jaźń urabia sobie odpowiedni kształt, a żadnej 
jaźni myśleć nie można bez kształtu. Malarz też, widząc po-



stać Sokratesa, lub Pytagora w swej duszy, przenosi ją  pę
dzlem na płótno i robi zwyczajnemu oku nawet widomą. 
W skutek takich praw wewnętrznych i zewnętrznych urobiono 
też wizerunki Sokratesa i Pitagora, które od wieków ludzkość 
tak zna, jak  obrazy Napoleona, lub Kościuszki. Podobnymże 
sposobem tworzą się obrazy Chrystusa, Madonny, Świętych 
Pańskich i Męczenników, a nawet ludzi w poezyi zmyślonych, 
ja k  n. p. Pankracego i hrabiego Henryka w Komedyi niebo- 
skiej. Cóż z tego wszystkiego? Oto znaj Boga w całkow i
tej p e łn i, a najdzie się w duszy Twej odpowiednia dla Niego 
postać i podołasz przenieść ją  z siebie za siebie, z duszy 
na płótno.

Bzeczesz: „Skoro Bóg jest posiadany , to powinienby
być i widomy. Jeżeli zaś widomy, to musiałby mieć, jak 
ludzka jaźń , przynależne do siebie dało. Bóg atoli w ciało 
ubrany nie byłby już Bogiem, ale Stworzeniem. Jak  rozwią
zać trudności tego zadania? “

Odpieram: Czyli Ideał w głowie m alarza, nim przenie-
sion zostaje na płótno, nie jest posiadany , a przecież nikomu 
jeszcze niewidomy? Ma się tutaj więc postadanośó bez wi- 
domości, lub postać niewidomą. Czy znowu ideał uwidoczniony 
na płótnie, lub obraz, śliczny, dając nam widomą postać, daje 
zarówno przynależne do postaci te j, empiryczne, z kości i mięsa 
złożone d a ło ? Bynajmniej! Ma się przeto widome postaci 
bez ciała. Czy nareszcie Bóg nieubiera się w ciało Chrystu
sowe, i czy nawet w starszych od Chrześeiaństwa wiarach, 
n. p. w Budaizmie, Fohizmie, Egipczyźnie nieuświęcono wcie
lenia Bożego? Może powiesz, iż wcielenie to chimera i zabo
bon. O, nie, braciszku! Ono praw da, której oddaje cześć 
nietylko Teozofia, lecz także Filozofia, godna tej nazwy.

Chrześeiaństwo, a szczególniej Ojcowie Kościoła rozwią
zali już od wieków trudności zadania twego. Pismo mówi: 
„Boga nikt nigdy nie widział.u A Chrystus wyrzekł: „Kto 
mnie widzi, widzi i Ojca niebieskiego.“ Już z dwu tych prawd 
zrozumieć się tu daje rzecz należycie.



Czy widział kto jaźń własną, łub swoje Ja?  Nie, albo
wiem to niepodobna Jaźń ludzka, to niewidzialny w nas 
tamten świat. Była więc, jest i będzie zawsze dla oka zmy
słowego niedostępna i w transcendentalności utajona. Jeżeli 
widzieć nie możesz twojego ja, stanowiącego własną twą istotę, 
jakże clicesz widzieć Boga, który jest Jaźnią i istotą wszech
świata, Ja twojego Ja , lub tamecznością najtameczniejszą? 
Stąd Pismo mówi prawdę, iż Boga nikt nigdy niewidział. 
Ale jaźń twoja, acz sama niewidoma, ubrawszy się w ziem
skie ciało, kształtuje ciało to na obraz swój i nadaje mu wła
sną postać. Z czego znać, że lubo jaźń Twoja jest niewi
dzialna, ma przecież transcendentalną, niebiańską postać. 
Inaczej ciało twe, obraz jej przedstawiające, byłoby bez po
staci. Ona niewidoma, a przecież postaciana i postaciotwór- 
cza. Toż samo rozumie się o Jaźni wszech Jaźni i Niejaźni,
0 Bogu. On niewidomy, a postaciany.

Bóg jaźnią wszechświata, kształującą wszechświat ten,
1 w ogóle i w każdym szczególe, w odpowiednią sobie postać. 
Postać wszechświata, to postać mieszkającego w nim Boga, 
tak zupełnie, jak postać naszego ciała, postać mieszkającej 
w niem jaźni z niebios. Wszechświat jest Bezmiar Wielkości 
i Maluczkości bez granic. On Całość wszystkiego nieogarniona 
i matematyczny punkt. Stąd kula wszechświatowa i lada 
proszek są postacią Boga, przenikającego w nich. Oken też 
woła: „Bóg, to wirująca kula,“ a Newton: „Bóg, to źródło 
wszechmatematycznycli figur, lub kropka.“ Wszechświat za
myka w sobie nieskończoność rzeczy, a każdej z nich tame
cznym gruntem Bóg. Postać wszelakiej rzeczy jest przeto 
także postacią Boga. I nie bez głębokości ducha są podania
0 przeistaczaniu się Bogów w deszcz złoty, w zwierzęta i lu
dzi. Z każdego słońca na niebie, z każdego motylka i kwia
tka na ziemi wygląda Bóg, który je mieszkaniem swem zrobił
1 ukształtował w miarę coraz innej swej potrzeby. Patrząc 
w niebo, gwiazdami strojne, w morze, bałwanami olbrzymich 
wód huczące, na łąkę falującą kwieciem, widzisz w nich co-
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raz to inną, kalejdoskopicznie zmieniającą się postać Bożą. — 
Lecz człowiek, ostatni i najpiękniejszy wykwit wszechświata, 
został najprzedniejszym Boga przybytkiem. Bóg uczynił go 
najwierniejszym i najdoskonalszym wizerunkiem i kościołem 
swoim. Człowiek, zwłaszcza święty, to wcielenie Pańskie. 
Wygląda Bóg z jego oczu, czoła i całego oblicza, mianowicie 
zaś w chwilach jego niebiańskich natchnień, podniosłych mów 
i zacnych uczynków. Postać Świętego Pańskiego, postać Bo
hatera niebios, postać Bogaczłowieka, to istna i wierna po
stać Boża. I dla tego, odzywając się z głębin przeświadcze
nia własnego, miał słuszność i powiedział prawdę Zbawiciel, 
gdy wyrzekł te słowa: „Kto mnie widzi, widzi i Ojca niebie
skiego.1'1.

Bóg tedy posiadany i to w najwyższym stopniu, albowiem 
ma tyle postaci, ile światów, rzeczy i ludzi, mianowicie zaś 
wielkich i świętych. On sam, jako Jaźń wszech jaźni i nie- 
jaźni z tamtego świata, która, równie jak wszystek tamten 
świat, musi być od wieków na wieki dla zmysłowego oka uta
jona, jest niewidzialny, ale widzieć go można we wszystkich 
postaciach Jego, w które ubiera się w objęciach wszechświata 
i człowieczeństwa. — Jestli panteistyczne, lub antropomorficzne 
to naszego przedmiotu roztoczenie? Bynajmniej. Ono filozofi
czne i chrześciańskie, a przytem jasne i ciepłe, jak dzień letni.

Zagadujesz teraz: „Bóg tedy, mając postać wszechrzeczy 
i ludzi za postać swoję, niema postaci własnej, li do siebie przy
wiązanej, a będąc widzialny we wszystkiem, jest niewidzialny, 
jako sam. Czyli tak?“ Niezupełnie. Bóg ma i mieć musi 
tak postać sobie właściwą, choć postaciuje się we wszystkiem, 
jak jaźń ludzka ma postać sobie właściwą, która odpostacio- 
wywa się w przynależąeem do niej ciele. I postać ta Boża 
jest widzialna, lubo nie zmysłowemu, ani umysłowemu oku. 
Widzi je tylko transcendentalny i wszeehtameczność wypatru
jący mysi. Jak? I o tern dać można, a nawet dało się już 
wyobrażenie. Czy malarz niewidzi wewnętrznem okiem Ideału



w swej duszy, który przenosi zwolna na płótno? Otóż i ty, 
bracie, zrób w duszy twej z panteistycznej idei Boga  chrze- 
ściański i osobisty Idea ł Boga , a postać Boża stanie się dla 
mysłu twego widzialna. Czyni to, nietylko malarz wielki, lecz 
i wszelaki Święty Pański. Święty widzi duszą swą tak  Boga 
jak  malarz Ideał swój, a widzi Go pewnie, wyraźnie, rze
czywiście transcendentalnem jaźni okiem, lub mysłem. Może 
Go widzieć zgoła okiem zewnętrznem i zwyczaj nem, gdy 
mysł wstąpi w nie i całkowicie w ypełni je  transcendentalną  
swą światłością. W  takowym razie Święty Pański ugląda 
tak  Boga, jako Jasnowidzący ducha nieboszczyka. On widzi, 
choć inni niewidzą. I wszystkie te prawdy teozoficzne, od 
psychologa zwyczajnego już uznane, zgadzają się z podaniami 
Pisma. Iluż to ludziom u kaza ł się już Bóg! Zajrzyj do Ksiąg 
świętych, a wyczytasz to n p .: „I ukaza ł się Pan Abrachamo- 
wi, a rzekł: Nasieniu twemu ziemię tę dam.“ „I ukazał się 
temuż Pan znowu i rzekł: Jam  jest Bóg wszechmogący/* — 
Podobnież ukazuje  się Pan Adamowi, Mojżeszowi, wszystkim 
Prorokom i Świętym. — Proszę tedy, czy niezgadza się filo
zofia gruntowna i istna z Chrześeiaństwem, a Teozofia z rze
telną i umiejętną Teologią? Czy Filozofia nienajdoskonalsza 
wykładaczka Biblii, sama jedna zdolna ją  podnieść w znacze
niu i uświęcić na nowo dla wyswobodzonego i wyswobadzają- 
cego się ciągle dalej Ludzkości Rozumu?

Jako Bóg Piękność nad Pięknościami i wszech Piękności 
przedwieczna krynica, tak i postać Boża, ukazująca się jenial- 
nemu filozofowi, estetykowi, malarzowi, lub jakiemu Świętemu, 
ze wszech postaci tutecznych najdoskonalsza i najnadobniejsza, 
albowiem ona tameczna, lub niebieska. Ona Krasowzór, lub 
Ideał wszech Ideałów Piękności, a to Krasowzór najrzetelniej
szego znaczenia. Malarz, poeta, sztukmistrz wszelaki, mając 
Boga w swej Jaźni, będącej kościołem Pańskim, ma z Nim 
i w Nim Krasowzór taki. I właśnie na obraz i podobieństwo 
Krasowzoru tego, tj. Postaci Bożej, urabia on i kształtuje 
wszystkie swe Ideały. I oto dopiero aż w Teozofii odsłonić
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dało się najgłębszą Estetyki, poety i artysty duszy tajemnicę. 
A tylko zdziwienie głośne płytkiego Prudona, iż na dnie wszy
stkiego, czego się tylko tkniesz, natrafia się na Teologią, zo
staje trudne do pojęcia. Ależ i to pojąć snadna. Wszakże 
głupota trudniejsza bez miary do zrozumienia, niż mądrość!

Kórzcie się, malarze, twórcy gędźby, poeci i wszyscy ka
płani sztuk pięknych przed Krasorozorem, Ojcem wszech Idea
łów w duszy waszej, albowiem 011 Bóg sam! Kórzcie się przed 
nim, albowiem Kraso wzór tyle, co wiekuisty Krasopan.

Teraz idzie się dalej.

14) Bóg, jako PIĘKNOŚĆ, jest dalej ŚWIATLANY. 
Piękność jaśnieje, nie światłem słońca, pochodni, księżyca, 
gazu lub czego innego, nie światłem ziemskiem, lecz światłem 
tamtego świata, lub światłem niebos, światłem samego Boga. 
Światło to widome, a przecież tameczne i bez miary wyższe 
od tutecznego. Twarz Psychy, Heby, lub Heleny greckiej, 
tern bardziej zaś Przenajświętszej Boga rodzicy dziewicy chrze- 
ściańskiej, jaśnieje silniej i świetniej od wszystkich słońc na 
niebie, albowiem jasność ta jest z bugaju niebios I dla tego 
Piękność tak duszę ludzką, mianowicie Boga pełną, zachwyca, 
czaruje i zbawia. Światło to transcendentalne, w odróżnieniu 
od światła ziemskiego, zowie się światlanością. Bóg, będąc 
światlanością tą w najwyższym stopniu i wszechświatlaności 
innych przedwiecznym ponikiem, jest światlany. — Jeżeli widzieć 
chcesz światlaność cielesnem okiem, pojrzyj w malowidła wiel
kich mistrzów, np. na obraz Girodeta Triosana Ertdymion śpiący 
przyglądająca się mu rozkochana m nim Dyanna! Zapalili oni 
w obrazie swym, nie słońce, ale coś więcej od niego, tj. świa
tlaność niebiańską, jasność tameczną, która Cię porywa, za
chwyca, czaruje.

Również ten teozoficzny Przymiot Boży najduje poparcie 
od Pisma. Wszędy tu czyta się bowiem, że Bóg światłością 
z niebios, światłością najrzetelniejszą, której światłość słone
czna tylko grubym, a umiejętna nieco doskonalszym odbla-
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skiem. Mojżesz widzi Boga w krzewie gorejącym od światło
ści Jego. Postać Pańska tak jaśnieje, że Mojżesz, udając się 
na górę Synai, gdzie ujrzeć miał Boga, a lękając się, by oko 
jego od światłości Bożej nieolśniało, bierze z sobą zasłonę. 
Każdy z Proroków widzi Boga otoczonego ogniem, lub świa
tłem. W objawieniu Śgo Jana Bóg także światłością, którćj 
oko ludzkie znieść niepodoła. Paweł Apostoł mówi: „Bóg 
jest światłością, a mieszka w światłości oku nieprzystępnej.“ 
Chrystus rzekł o sobie: „Jam Prawda i Światłość.“ — Nie- 
tylko Bóg sam, także Święci Pańscy jaśnieją nadziemską świa
tła nością, zkąd obraz tejże, Promiennica, lub Glorya około ich 
skroni. — Widzisz światlaność niebios z oblicza Jeniuszu, roz
prawiającego z ogniem o rzeczach Boskich, łub o Prawdzie. 
Jakiemże światłem, zwłaszcza, gdy popadł w zachwyt i na
tchnienie, jaśnieje oko, czoło, wszystek lic jego! — Światla
ność zrosła jest tak dalece z pojęciem Boga, że oto Panteon 
ten nazwać musiał główne rozstępy Istoty Bożej Światłościami 
Bożemi.

15) Bóg, jako PIĘKNOŚĆ, jest wreszcie CZLOWIE- 
CZEŃSKI. Któż niewie, że Cłowiek Boga obrazem? Skoro 
tak się rzecz ma, to i nawzajem, Bóg Człowieka obrazem. 
W Człowieku obrazuje się Bóg, a w Bogu człowiek. Postać 
człowiecza postacią Bożą, a postać Boża postacią człowieczą. 
Postać człowiecza uznana też została za najwyższą Piękność 
pod Słońcem. I Słusznie, albowiem to postać Boża. Bóg tedy, 
jako Piękność, jako Krasowzór i Krasopan, jako Arcydzieło, 
jest koniecznie człowieczeński, tj. mający postać człowieczą. 
Dopóki Ludzkość prawdy tej nieznała, wielbiła Boga w po
staci rzeczy, zwierząt, a nawet owadów, jako np. słońce, wół 
Apis, chrząszcz Ozyrys. Gdy zaś i z tej strony przejrzała, 
stało się natychmiast inaczej. Słońce urobiło się w niebiań
skiego Heliosa, chrząszcz Ozyrys w Fidyaszowego Zeusa, sie
dzącego na stolcu z kości słoniowej, a wół Apis w Boginią 
Demetrę. Także u Hebrajczyków Jehowa występuje w postaci
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człowieczej, jako Starzec z  obliczem niewypowiedzianie zajmu
jącego wyrazu. Ale Chrześciaństwo przedstawia sobie Boga 
w postaci Chrystusa, dzierżąc się jego słów : „Kto mnie wi
dzi, Boga widzi.“

Nie można opuścić przedmiotu tego bez uczynienia nastę
pującej, w tilozofii nieskończenie ważnej, bo wszystko niemal 
w niej przeistaczającej uwagi. Idea Spekulacyi dotychczaso
wej jest bez kształtu, bez postaci, bez Osobistości, bez Jaźni. 
Ona panteistyczna, a rozlewa się nieskończenie i na wszystkie 
strony, jak pierwsza materya, tj. E ter we zmysłowym świecie.

Czem realność, res w Empiryi, tern idealność, idea w Spe
kulacyi, tj. wyrazem Ogółu, pustein Oderwaniem. Ztąd też 
Empirya i Spekulacya, przy całem ich zarozumialstwie, nie są 
czem więcej, jak dwiema bardzo rozległemi i ważnemi wpra
wdzie, lecz najniższemi umiejętnościami, odnoszącemi się do 
dwu najniższych świata tego powiatów. Cale inaczej stoi 
z Ideałem. On ma postać, a na dnie jego Osobistość, Jaźń, 
lub rzetelny Absolut, Prawda najprzedniejsza. Ztąd Umieję
tności górniejszych widnokręgów, jak Humanistyka, Estetyka 
i Etyka, sadzą się, nie na idei, ale na ideale, coraz doskonal
szym i bardziej zbliżonym do osobistego Boga. — Spekulacya 
niemiecka, jako już wie się, rozprawia tylko o idei Boga, i dla 
tego niepodoła nigdy pojąć Boga osobistego, ani też czynić 
rzecz o Bogu samym. Lepsza i głębsza więc mówić o Ideale 
Boga, który prześwieca wszystkie nauki humanistyczne, este
tyczne i etyczne, a występuje nakoniec w Teozofii jako Pię
kność osobistego Boga, lub Krasowzór najgórniejszego szczytu.

Czyli Bóg tedy jest w Teozofii, jak w Estetyce i Etyce, 
tylko Ideałem? Ja  żywo, nie! On Ideał, dopóki chodzi o pojęcie 
Jego, mianowicie zaś w teozoficznym powiecie Piękności. Ale, gdy 
ma się już to pojęcie, widzi się jasno, że On, nie Ideał, który 
rodzi się i przebywa li w głowie naszej, ale, jak wymalowany 
podług ideału i w reał zamieniony obraz malarza, albo raczej 
odwrotnie, jak reał przedwieczny, w świecie utajony, a w umie
jętności odźwierciedlający się na odpowiednim sobie ideale, naj-



rzeczywistsza rzeczywistość, Pactualite la plus actuelle, die wirk- 
lichste Wirklichkeit.

Przymioty Boże, odnoszące się do Piękności są najwa
żniejsze i najtrudniejsze ze wszystkich. Ztąd też musiało się 
mówić o nich nieco obszerniej.

*
*  *

E) Bóg, jako CNOTA najprzedniejszego rzędu, a Cnota 
osobista, jest, że użyje się tutaj staropolskich wyrażeń Skargi, 
sobie/pański, wszemupłuiny i samodzielny. Przymioty te są je
szcze mniej znane, niż powyższe, lecz niemniej prawdziwe 
i czysto chrześciańskie. Rozjaśnia się rzecz.

16) Podług Etyki, Cnotą najwyższą WZGLĘDEM SA
MEGO SIEBIE jest pełne, całkowite i rozumne Panowanie nad 
sobą. Niedopuścić się, nietylko niczego Złego, lecz żadnej sła
bości i krewkości, oddalać od siebie równie twardość, jak 
miękkość, obracać płomienie gorejących namiętności ku Do
bremu, być ciągle czystym, cnotliwym i spokojnym, ciągle je
dnakim, ciągle boskim: oto panowanie nad sobą! że Bóg sam 
jeden panuje tak nad sobą, jasna rzecz, albowiem to należy 
do Jego moralnej Doskonałości i tkwi w samemże Jego 
pojęciu. On samego siebie Pan w pełni znaczenia tych wy
razów. On sobiepan. Ztąd przymiot Jego sobiepański. Co 
większa! W Nim źródło wszechludzkiego panowania nad sobą. 
Ile w kim Boga, tyle i sobiepańskości. Bez Boga nikt sobie
pan. » Salomon mówi: „Pan panuje nad ziemią i niebem, nad 
Aniołami i ludźmi, lecz przedewszystkiem nad sobą. Niepo- 
zysczesz Go ani pochlebstwem, ani modlitwą. On uczyni, co 
chce sam i co najlepszego dla Ciebie, a odda Ci zawsze spra
wiedliwość, podług Twej zasługi.“

17) Cnotą najwyższą znowu WZGLĘDEM DRUGICH, 
mianowicie zaś względem istót do nas podobnych i z nami po-
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krewnych, ale nam nierównych, względem Podwładnych i sług 
swoich, jest podług Etyki filozoficznój i chrześciańskiej, zapo
mnieć o sobie całkowicie, a żyć dla nich ze wszystkiem duszy 
wylaniem, dopomagać im, gdzie tylko okaże się tego potrzeba, 
sprzyjać im, podnosić ich ku sobie i moralnej wysokości wła
snej cierpliwie i wytrwale, słowem upańszczać ich sobą. „Je
żeli oni, mówi Skarga, płużą  nam, to my powinniśmy płużyć 
im także. “ Jak sługi mają jednego Pana, tak na odwrot 
Pan dobry i rozumny jest sługą wszystkich sług swoich. Kto 
nie służy Innym sam, niebędzie nigdy im Panem. Służba In
nym szczera, gorliwa, zyskuje ich miłość i szacunek, a daje 
nam moralną, lub prawdziwą władzę na ziemi.

Bóg posiada tę cnotę w najwyższym stopniu. Ledwie że 
człowiek zabierze się do dobrego, On niesie mu już pomoc, 
ubija mu drogę, zsyła przychylne okoliczności, sprzyja i służy, 
lub płuży  mu jawnie. On Opiekun, niejedno każdego czło
wieka, ale i każdego ludu, narodu i świata, a wszystkiemu 
płuży. Ztąd przymiot Jego wszemupłużny.

Ezechiel woła: „Idź tylko drogą Prawości, a najdziesz 
rychło na niej Pana, który dopomagać i służyć ci będzie.'1 
A Chrystus rzek ł: „Kto ostatni, będzie pierwszy, a kto służy 
wszystkim, temu wszyscy będą służyli. “ Zaprawdę, ten istny 
Pan, kto troszczy się o wszystkich swoich i czyni im dobrze; 
kto, jako Bóg, wszemupłużny!

18) Cnotą najwyższą wreszcie, tak względem siebie sa
mego, jak  względem Drugich, jest, nietylko podług Etyki, ale 
i podług zdrowej Polityki, rządzić się, nie cudzym, lecz wła
snym rozumem, nie obcą, lecz swoją wolą, a słuchać tylko 
sumienia swego i natchnień swej duszy. Ta cnota upewnia 
nam samodzielność. Że Bóg obcych wpływów i poddmuchów 
cudzej rady, naszego parcia nań niepotrzebuje wcale, tkwi 
to tak dalece w samemże Jego pojęciu, że zgoła pogański 
Cycero mówi o Nim: „Solus sufficit sibi.“ Ezechiel woła zaś: 
„Pan Panujących i Król Królujących niepotrzebuje Rajców.



On radzi sobie sam.“ Bóg przeto wszech samodzielności wzór, 
a ma przymiot samodzielny.

W trzech Przymiotach Bożych ostatnich utaja się coś 
z Przenajświętszej Trójcy. Sobiepan, to Bóg Ojciec, Wszemu- 
płuznik Bóg Syn, a Samodzielny Bóg Duch.

F ) Bóg, jako ŚWIĘTOŚĆ, jest TAJEMNICZY, CUDO
TWÓRCZY i SŁAWIONY. Otóż i nowe znów Przymioty 
Boże trzy.

19) Bóg jest tajem niczy, dla tego jedynie że święty. Już 
nasze Ja jest tak tajemnicze, dla tego, że pochodząc z tam
tego świata, a będąc promieniem Bożego Ja, z istoty i przy
rody swej niebiańskiej, w pierwiastku i w gruncie swym tran
scendentalnym, ukazuje się święte. Także wszystek tamten 
świat, sprawujący istotę tego świata, jest głęboko na dnie rze- 
rzy, tak głęboko, jak nasza Jaźń w nas, utajon , li z powodu, 
że on tameczny, niebiański, lub św ięty. Bóg zaś i jaźni ludz
kiej i tamtego świata w rzeczach pierwiastek. On przeto naj- 
tajemniejsza Tajemnica. A jako Tajemnica wszechtajemnic, 
Przenajświętszość. On tajemnica tak wielka, że Rozum i Umysł 
Ludzkości, niepodołając jej ani zaprzeczyć, ani odsłonić, ode
słał ją do ślepej wiary.

Czemu świętość jest utajona, i jako Jaźń ludzka, i jako 
tamtćn świat w rzeczach, i jako Bóg, nietylko we wszechświecie, 
lecz zgoła na ołtarzach naszych? Czemu Kapłan zamyka tak 
przenajświętszy Sakrament w ciborium, jako Bóg zamknął 
Jaźń ludzką w głębinach piersi, tamten świat w rzeczach, 
a własną istotę w bezdennościach ogólnego bytu? Oto dla tego, 
że świętości niegodzi się bezcześcić. Utajona jest, aby nie tak 
łacno doznać mogła profanacyi. Ztąd przymiotem Boga ta
jem niczy.

Dawid pisze: „Pan jest tajemniczy i wszystko w Nim ta-
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jemny. Któż wydobędzie na biały dzień tajemnicze Bożej istoty 
noce?“ A istota człowieka i wszelakiej rzeczy niemniej jest 
tajemniczą, nocą.

20) Bóg CUDOTWÓRCZY, dla tego także, że święty. 
Co cud? Nic innego, tylko tkwiąca we Świętości niebiańska, 
do Boga i tamtego świata przynależna wszechmoc.

Niema wcale cudów w naturze. Tu panuje żelazne, niczem 
niezłomne Fatum, lub prawo Konieczności, które Bóg sam, 
wolny i arcymądry, postanowił, a raz na zawsze zaprowadził, 
któremu, nietylko wszystko Stworzenie Jego, ale i On także 
hołdować musi, podług Seneki sławnego słowa: ..Semel jussit, 
semper par et N Kto np. w skutek suchot wypluł płuca, ten 
koniecznie umrzeć musi. Żaden Święty Pański, ani nawet 
Bóg sam, niesprawi mu płuc nowych, bo byłoby to przeciw 
raz zaprowadzonym i wiecznie panującym prawom organicznego 
przyrodzenia, zaczem przeciw rozumnej i doskonałej woli Bo
żej. Pan, lubo Wszechmogący, jest najprzedniejszą Mądrością, 
w prawach natury wyjawioną, a więc gwałcić niemoże tych 
praw, które ustanowił sam, albowiem to czyniłoby Go, już 
w oczach Rozumu ludzkiego, nierozumnym i niedoskonałym. 
Wyjątki tu sprawować, chociaż te bywają nieraz od gorącej 
modlitwy ludzi gwałtownie pożądane, znaczyłoby antropomor- 
ficzną, baszowską, chłopięcą, niewieścią samowolę i słabość, 
a robiłoby Go z Boga li pogańskim Człowieczochem, co nie- 
zgadza się wcale ani z godnością Jego, ani z ludzkiem Jego 
pojęciem.

Niema również cudów w dzielnicy Ducha. Dla ducha, ró
wnie jak dla materyi, przepisał Bóg niewzruszone prawa, które 
są wewnętrzną Koniecznością, Apodyktycznością, a zowią się 
zwykle Loiką. Bóg od praw tych nieodstąpi i odstąpić nie
może, gdyż byłby wtedy nieloiczny, a więc i nierozumny, co 
grzechem jest nawet pomyśleć. Jako w naturze odstępstwo 
najdrobniejsze od praw Konieczności, tak w Duchu brak loiki,
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byłoby, nie cudem, lecz głupotą. Loika, to jeszcze okropniej
sza od praw natury Fatalność.

Jakże biedne są dwa światy, materyalny i duchowy; jak 
biedne dwie wielkie dzielnice Umiejętności, Empirya i speku- 
lacya, skoro w nich cud, a przeto Łaska Boża miejsca mieć 
niemoże! Jeżeli w powiatach tych Bóg sam niema wolności; 
to tern bardziej badacz. Tutaj też niepodobna być filozofem 
istnym, który, jako Bóg sam, musi być wolny!

Cuda zachodzą dopiero tam, gdzie występują Bóg i czło
wiek, tam, gdzie jest wolna wola, a sadzi się świat trzeci, ta
meczny, działa transcendentalny, święty; gdzie, działa Jaźń. Gdy 
np. uśmierzysz gniew afrykańskiego lwa, lub zabijesz ropuchę 
wzrokiem niebiańskim, z jaźni wydobytym; zrobisz cud w na
turze. Ale człowieczeński świat, właściwy cudów powiat.

Kto nawrócił się do Boga, do Religii, do Cnoty, nie w sku
tek poznania rzeczy teozoficznego, albowiem to naturalna zu
pełnie, ani w skutek dobrze zrozumianej korzyści własnej pod 
pieniężnym, lub innym światowym względem, co brzydka ni- 
kczemność, —  lecz w skutek powagi i woli drugiej Osoby 
i przez miłość ku niej, albo też przez obudzenie w sobie, mocą 
przeżycia jakiego, lub czyjego słowa, wiary, a wiary, na ro
zumie własnym meopartej i niczem nieugruntowanej: ten na- 
wrócon został cudownie, a podobny jest do Apostoła Pawła.

Cuda rzeczywiste robi już Piękność, wyglądająca z młodej 
dziewicy ukochanej, a nawet z artystycznego obrazu i posągu. 
I tak np. upartego libertyna nawraca do wiary, czego ani ksiądz, 
anii filozof żaden niepodołał, gładka panienka jednem słówkiem, 
jednem spojrzeniem! A ten malarz, tajemnic wyśmiewca, wpa
trzywszy się w obraz Murilla, przedstawiający Poczęcie Parmy 
Maryi, uwierzył w niepokalaność Madonny. Czyli to nie cu
da ? —  Cnota zaś, nadająca człowiekowi moralny urok, któremu 
zbrodzień oprzeć się niepodoła, a będąca Pięknością wewnę
trzną, zaczem bez miary wyższą od zewnętrznej, robi jeszcze 
większe cuda. Jeden cnotliwiec, zamknięty niewinnie do więzie
nia, nawróci postępowaniem swojem zacnem więcej złoczyńców,
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z któremi obcuje, niż ksiądz i adwokat, do poprawy moralnej 
i innego żywota. Jeden chłopiec pilny i sprawujący się pod 
wszelakim względem chwalebnie pociąga za sobą ku Dobremu 
nieraz całą szkołę. Czy to nie cuda? Czy nie cudowna, i dla 
tego tak silnie działająca moc dobrego przykładu ? “

Lecz najwłaściwsze cuda czyni Świętość, jako Piękność 
i Cnota na Niebiańskości szczytach. Świętość najbardziej ta
meczna. Sama cudem jest w tym świecie; nic wiec dziwnego, 
że sprawuje cuda. Jej cuda atoli nieodnoszą się ani do na
tury, ani do ducha, lecz działają na ja źń  ludzką, ocucając w niej 
istotę niebiańską, a tym sposobem nadając jej transcendental
nie wszechmocne uderzenie i kierunek ku Dobremn. Bóg, jako 
Przenajświętszy, jest w najwyższym stopniu cudotwórny. Ile 
Boga w Świętym, tyle i cudotwórczości w nim. Dawid nau
cza : „Pan przed oczyma ich czynił cuda w ziemi egipskiej na 
na polu Saon.“ Chrystus czynił także cuda. Kto weń uwie
rzył, doznał cudu, choć się poły szat jego zaledwie dotknął. 
Książę Hohenloe, Swedenborg i inni czynili za dni niemal na
szych cuda. Kto cuda rozumie, to i robić je może.

Ażeby cud stać się mógł, potrzeba dwu filarów wiarowych, 
jednego w osobie, która robi, a drugiego w osobie, która od
biera cud. Cudotwórca powinien wierzyć w swą świętość i moc 
zrobienia cudu, a ten, co żąda uzdrowienia cudownego, niech 
wierzy tak w cudotwórcę, jak w samego Boga! Bez jednej, lub 
drugiej, lub bez obu tych wiar, cud jest niemożebny. Już to 
samo okazuje mistyczność, lub tameczność cudu.

Robić się dają cuda także w skutek powagi i woli silnej. 
Lekarz sławny, choć wcale nie święty, uzdrawia nieraz Cho
rego już przez samo pokazanie się w jego pokoju. Oto ro
kosz i lud zbuntowany, zbrojny, idzie do pałacu królewskiego! 
Oblega go w kilkadziesiąt tysięcy i żąda śmierci króla. Śmiały 
Monarcha wychodzi na ganek; przemówił słów kilka i tłumy 
wróciły spokojnie do domów. Na jedno spojrzenie moskie
wskiego oficera, jakby na spojrzenie Gorgony, zdrętwiał tłum 
kozackich rabusiów, a gdy on krzyknął i wydobył z piersi sła-



wny mongolsko-tamerlański ton, padli na kolana, lub ucie
kli. Wciąż widzi się tu cudowne tameczności na tuteczność 
działanie.

Nieskończoną moc cudów ofiarują nam dzieje, a nawet 
wypadki dni naszych, a ślepy ten, zaprawdę, kto ich niewidzi. 
Wszelaki wybłysk niebios na ziemi jest cudem. I tak n. p. mi
łość żywota i utrzymanie własnego jestestwa, to prawo przy
rodzone, a nawet moralna powinność. Tymczasem Leonidas 
z trzystu Spartanami giną dobrowolnie, poświęcając się za Oj
czyznę i chcąc choć na dzień jeden wstrzymać Termopilami 
pochód wroga! Czyli to nie cuda? Czemu? Pogarda śmierci, 
tak nienaturalna, jest transcendentalności wyjaw we zmysło
wym świecie, zaczem cud. Ile męczenników miało początkowe 
Chrześciaństwo, tyle świadectw nieomylnych otrzymują cuda. — 
A ileż cudów na całych narodach! Tu pastuch prosty Wilhelm 
Tell Szwajcaryą, tam Johanna d’Arc Francyą, indzie książę 
Oranii Hollandyą wyswobadza ze szpon przemożnego wroga! 
Żaden z ujarzmionych ludów nieodzyskał niepodległości bez 
pomocy Bożej i wyraźnego cudu.

21) Bóg jest SŁAWIONY, albowiem On święty. Sławi 
się tylko świętość; nic innego; tylko świętość, tak w niebie, 
bie, jako na ziemi. Sława, lub, co znaczy to samo, Chwała, 
to nie co innego, jedno głos ludzki o Bozkości i najwyższej 
Cnocie, lub o Świętości czyjej, nie kościelnej, lecz istnej. Świę
tość, a z nią Sława i Chwała, najrzetelniejszy Majestat Boży 
i w Bogu i w Człowieku. Ztąd w Piśmie Sława, Chwała ma 
ciągle Majestatu Bożego znaczenie. Bóg Majestatem tym w naj
wyższym stopniu. Jemu Narody ziemskie uderzają o ziemię 
kolanem, lub czołem, doń się modlą, Jego błagają i chwalą. 
On tedy sławiony.

Sławią Pana swojego Człowieczeństwa wszech światów 
i czasów. On tedy sławiony. Sławi Go jaźń Twoja, której 
On gruntem, żywotem i zbawieniem; On tedy sławiony. — 
Jezajasz w oła: „Każda dolina niech podniesiona będzie, a ka-
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żda góra i pagórek niechaj się uniżą! Bo się objawi Chwała 
Pańska.11 —  Abakuk zaś pisze: „Gdy Bóg szedł, okryła nie
biosa Sława Jego.“ —  Chwała, Sława, to blask wszystkich 
Światłości Bożych i wyraz Świętości ostateczny.

Przymioty Boże, wydobywające się z Piękności, Cnoty 
i Świętości, są przymiotami najgórniejszego znaczenia, tkną się 
bowiem najbezpośredniej samejże Osobistości Pana. Reszta Przy
miotów oznaczać już może tylko Boga w stosunku Jego do 
świata, lub w odniosłości do Rządów Bożych.

CLYIII.

Przymioty Boże wypromieniające się z Prawa, 
Wolności i Miłości.

G) Bóg, jako PRAWO, a to istotowe, tameczne, wie
kuiste, je s t: nieprzemienny, sprawiedliwy i bezwzględny.

22) Wszędy widzi się na piersiach świata tego wrzkomą 
przemienność, a to zarówno w Przyrodzeniu i Duchu, jak 
w Człowieczeństwie. Przemienność ta  tak  wielka, że każdy 
wykrzykuje w pewnych dobach za Pism em : „Próżność próżno
ści i wszystko próżność.“ A czemu w końcu końców Przy
rodzenie, Duch, Człowieczeństwo zawsze jednakie? Oto, że 
Meprzemienność, k tóra cechuje rzeczy istotę, a jest tameczna, 
dźwiga wszędy i zawzcly przemienność tuteczną. Co ona? 
Prawo wiekuiste. A co Prawo to? Rozum i Wola osobistego 
Boga, wyczyniające się w statku i grozie wszech rzeczy. Je 
żeli Rozum i Wola, o których się mówi, ukazują się nieprze- 
mienne; to tern bardziej ten, czyją one są własnością, musi 
być nieprzemienny. Tak, Bóg nieprzemienny. Wszystko prze
mienia się, ale On i słowo Jego stwórcze, które stało się 
ciałem, lecz przebywa w temże jako wiekuista jego istota, nie- 
przemienia się nigdy. Gdyby Bóg kiedy się przemienił, zo-



stałby z Boga Niebogiem. Jakób apostoł potwierdza tę naukę, 
mówiąc: „Wszelaki datek dobry i wszelaki dar doskonały 
z góry jest, a zstępuje od Ojca Światłości. U Ojca tego niema 
Odmiany, ani w Światłości Jego zaćmienia .“

23) Ludzie są mądrzy i głupi, pracowici i leniwi, pobo
żni i bezbożni, słowem dobrzy i źli. Lecz każdy z nich wre
szcie otrzymuje, co zasłużył, a jako sobie posłał, tak będzie 
spał. Bóg pomimo pozornego pobłażania, nagradza Dobrych, 
a karze Złych. Ztąd też On, nietylko cierpliwy, ale i spra
wiedliwy. Czem Bóg nagradza i karze? Głównie wewnętrznem 
zbawieniem i zewnętrznem cierpieniem, lub niebem i piekłem. 
Jak  On sam, tak  nagroda i kara  Jego jest z tamtego świata, 
a zachodzi w naszem sumieniu. — A szczęście, dobra ziem 
sk ie? Także nad niemi panuje i jest szafarzem ich Bóg, ale 
On właściwie szczęścia wewnętrznego i dóbr niebieskich, t. j. 
zbawienia sprawca. Szczęście, dobra ziemskie, które powinno 
się tak często Szatanowi, niesą, biorąc rzecz ściśle, dość go
dne świętości Boga. Już Chrystus mówi: „Królestwo moje 
niejest z tego św iata.14 —  Nieraz temu, którem u Pan, jako 
n. p. Jobowi, dał już szczęście i dobro wewnętrzne, lub zba
wienie, przysyła niedolę i biedę, ażeby go tern bardziej w cnocie 
zahartował i ustalił. I ta  nauka godzi się z Pismem. Dawid 
woła: „ Sprawiedliwość i sąd  są gruntem stolicy Pana, a nie
biosa głoszą Jego sprawiedliwość.44 Syrach zaś m ów i: „Srebro 
i złoto doświadcza się ogniem, ulubieniec zaś Pański upoko
rzenia piecem.44

24) Widzi się bezwzględność w prawach Przyrodzenia. 
Co z prochu powstało, w proch się obróci. Jak  kawałek dre
wna, tak  i gwiazda najpierwszego rzędu w końcu końców prze
mija. —  Widzi się bezwzględność w prawach ducha. Jest 
konieczność ślepa i nieubłagana w związku oraz następstwie 
myśli. — Widzi się bezwzględność na łonie Człowieczeństwa. 
Ani Król, ani Święty nieuciecze przed śmiercią. Sam wcie-
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lony Bóg umiera. Przed Bogiem wszyscyśmy równi, bogacz 
i żebrak, pan wysoki i chudy pachołek. Tylko między Do
brymi i Złymi przyjmuje Bóg różnicę. Kto uczynił tę bez
względność prawem wszechświatu? Nie kto inny, tylko Bóg. 
Bóg tedy bezwzględny. On tak  bezwzględny, że dla nikogo 
niezgwałci praw swoich i, jako już zna się, nieuczyui cudu. 
Cuda zaś, które zachodzą, są jaźniowego świata prawem. P iotr 
apostoł naucza: „Bóg, to Ojciec nasz bezwzględny, który bez 
braku osób każdego sądzi według uczynku. “

*
*  *

U) Bóg, jako WOLNOŚĆ, jes t niezależny, samorządny 
i miłościwy.

25) On NIEZALEŻNY, bo wola Jego prawdziwie wolna. 
Co pomyśli, to natychmiast rzecz, a Słowo Jego staje się Cia
łem. Ze spraw i uczynków swych nikomu nieczyni liczby. 
I od kogóżby ten, co wszystko stworzył i dzierży dowolnie, 
mógł być zależny? Komuby ten, co wodzi światy i człowie
czeństwa na nich, jako się Mu podoba, mógł być posłuszny? 
Bóg, mający Ochmistrza, niebyłby Bogiem. Bóg niewolnik, 
łub sługa czyj, niebyłby Wolnością i wszech Wolności źró
dłem. Jeżeli tym płuży, co do dobrego się garną, czyni to 
z własnej woli wolnej i przez wyniosłą Doskonałość swoję. 
W szystko odeń zależy, On zaś od nikogo i niczego niezale
żny. Człowiek posiada niezależność o tyle, o ile w nim Boga. 
Pismo, bacząc na bezwarunkową niezależność Boga, zowie Go 
Panem Panujących.

26) On SAMORZĄDNY, bo wola Jego i najmędrsza 
i najdzielniejsza. Jako sam stworzył świat, tak  i światem sam 
rządzi. Ten, co sobie sememu wystarczy, niepotrzebuje pomo
cników. A jeżeli przypuszcza ludzi do władzy i dzieli się z nimi 
rządem świata, to ma miejsce jedynie o tyle, o ile oni stali
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się na ziemi Jego myśli i woli wyrazem, Jego tutecznem ra
mieniem i narzędziem. Padną natychmiast, jak widzi się to 
na Napoleonie wielkim, gdy poczną pilnować, nie Pańskiej, lecz 
własnej sprawy, a urosną w pychę. A jak doskonale Bóg rzą
dzi, wyświecają to ludzkie na ziemi tej dzieje. Wszystko tu 
ma cel i zarazem służy za środek do dalszego celu. Same na
wet Jednostronności i Zboczenia wiodą do urobu dalszego stanu 
rzeczy wyższego. Bóg doświadcza narody, jak doświadczał 
Joba, a gdy wyjdą szczęśliwie z piekielnej tej próby, nagrodzi 
ich świetnością i chwałą, jakiej okażą się godni. Samego Chry
stusa posłał na śmierć krzyżową, ażeby Go później na ołta
rzach świata mógł zboiyć. Człowieczeństwo, nadużywając danej 
sobie wolności, zapada często w podłe czasy, w niski sposób 
myślenia, w nędzę sobkostwa, lub inne moralne błędokręty, 
ale Bóg wywodzi je znowu na gościniec do niebios. Co lu
dzie popsuli, to On naprawia, a Złe wyprowadza na Dobre. 
I w końcu wszystko w najlepszym najdzie się porządku. — 
Salomon pisze: „Nie Królowie, ale Pan sam rządzi światem. 
Odeń wszech władza. Serce człowieka rozrządza drogi swe, 
ale Pan kieruje krokami jego.“ — Dość, Bóg, to Samorządca, 
lub souverain du monde. A Pismo zowie Go Królem Królu
jących.

27) On jest MIŁOŚCIWY, jako całkowicie wolny. Pan 
Panujących i Król Królujących, chociaż sam wszystkiemu po
doła, dał człowiekowi wolną wolą i przypuszcza go do rządów 
świata. Dozwala mu nawet na Przyrodzenie, na Ducha ogól
nego i na świat ludzki potężne wywierać wpływy. Okazuje 
nieskończoną na słabości nasze cierpliwość, pobłaża nam, jak 
dobry Ojciec dziatkom, a litość jego nad nami bez miary. 
Gdyby niebył miłościwy, byłby jak grecka Ejmarmena bez serca, 
t, j. byłby ślepą Fatalnością, Koniecznością w naturze twardą, 
bezwiedną, nieosobistą. Ale On Bóg i dla tego miłościwy. 
Gdyby niebył miłościwy, niebyłby Wolnością. Ezechiel pisze: 
„Słuchajcie, jak miłościwy jest panujący Pan. Żywię Ja, mówi
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On, i niechcę śmierci Niezbożnego. Chcę li tego, aby się od
wrócił od drogi swej i żył.“ — Bóg miłościwy niejest i nie- 
może być srogim tyranem. Tylko Bożyszcza pogańskie, zna
czące siły przyrodzone bez przeświadczenia, serca i wolnej woli, 
rozgniatają ludzi niewinnych, jak liche muchy. Bóg widzi w nas 
swe dziatki i dla tego zowie się Ojcem.

*
*  *

J) Bóg, jako MIŁOŚĆ, jest opatrzmy, łaskawy i zbożający.

28) On OPATRZNY. Słońca dla ziem krynicami świa
tła i błogosławieństwa, a ziemie dla człowieczeństw i wszech 
stworzeń rajem. Jedno tu dla drugiego rzeką, mlekiem i mio
dem płynącą. Nim przyjdzie żyjątko jakie na świat, już za
spokojenie potrzeb jego obmyślone i w obfitości gotowe. Opa
trzność Boża czuwa nad każdym robaczkiem, a co żyje zasiada 
do hojnie zastawionego stołu Pańskiego. Mateusz apostoł pi
sze: „Iżali dwu Wróblików nieprzedają za pieniążek lichy, 
a wżdy jeden z nich nieupadnie na ziemię bez woli Ojca Wa
szego? On karmi je , jak wszystko, co żywię.“ A Mateusz 
apostoł pisze: „Nie troszczcie się o to, cobyście jedli, co pili 
i czem się odziali. Pan to da.“ Tysiące miejsc takich czyta 
się w Biblii.

29) On ŁASKAWY. Jak mógłby być miłością, gdyby 
nie był łaskawy? Jak mógłby być miłościwy i wszemupłu- 
żny, gdyby nie był łaskawy? On Ojciec dla wszystkich; łas
kawość więc Jego równie dla wszystkich. Ten jedynie utraca 
łaskę Jego, kto odpadł odeń i łaski jego niegodzien. — Je
steś, czem być chciałeś i czem zrobiłeś się sam. Będziesz, 
czem być zechcesz. Od woli twojej zależy los twój. Prawda 
to wszystko. Ale bez Łaski Bożej, lub, w powszednim ję
zyku, bez przyjaźnych ci czasów, okoliczności i ludzi, do ni
czego nie wyrobi się ani jeniusz, ani praca, ani najbardziej



żelazna wola i wytrwałość ludzka. Gdy zaś Bóg Ci łaskaw, 
ukształtują się tak rzeczy i stosunki, że celu dopniesz. Po
stawisz dawniejszy kij pastuszy w kącie i zostaniesz Alfie- 
ryra, lub Bernadotem. Paweł apostoł uczy: „Łaską Bożą
jestem czemem jest, a Łaska ta, przeciwko mnie daremna 
nie była.“ Jan zaś apostoł mówi: „Bez łaski Pańskiej nic 
a nic nieuczynicie.“

39) On ZBOŻAJĄCY. Wstąpił w n as , zrobił nas swym 
obrazem i kościołem, jest jaźni naszej gruntem, myśli, czuje 
i działa przez nas, kieruje naszym językiem, naszem ramie
niem i naszemi krokami. Już przez to samo, że przemie
szkuje w nas i włada nami, zboża nas Boskością własną. Gdy 
rozpatrujesz się w istocie Jego i z twej strony także zjedno
czyć się z nim żądasz; On Ci do tego jawnie pomaga, odsła
nia Ci tajemnice swoje, tajemnice niebios i piekieł, tajemnice 
nawet twej Jaźni, a przez to zboża Cię tern bardziej, w miarę 
twej usilności i pracy. Osobista godność i dostojność twoja 
niebiańszczeje w tobie nareszcie aż do tego stopnia, że w końcu 
jesteś nakształt Anioła, który niezna innej woli, krom Bożej, 
a którego głową myśli, sercem czuje i ręką działa sam Bóg. 
Wtedyś zbożon całkowicie. Paweł apostoł pisze: „Bóg to, 
a nie kto inny, co w tobie chęć budzi, wolą krzepi i dzieła 
dokonywa, podług upodobania swego. Bóg uczynek twój po
czyna i dokończą.“ I oto syn prochu, który z Łaski Bożej 
otrzymał już duszę Anioła, zboża się jeszcze dalej, i zostaje 
Mędrcem, Bohaterem, Świętym Pańskim, Zastępcą Boga na 
ziemi, Bogiem-człowiekiem ! Oto biblijne uczestnictwo ludzkie 
w przyrodzeniu samego Boga!

Bóg dzieli się z nami Bożością swoją, albowiem On Mi
łość. Popycha nas wszystkich do zbożenia, które najwyższem 
jest zbawieniem, ale nie wszyscy za Nim idziemy, bo droga 
do zbożenia, tej najgórniejszej Doskonałości etycznej, trudna, 
a kończy się koroną cierniową i krzyżem. Wszyscy tu We
zwani , lecz mało Wybranych. Co o pojedyńczych ludziach,
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to samo znaczy się o narodach i człowieczeństwach całych. 
Paweł Apostoł uczy: „Pan chce, ażeby wszyscy ludzie byli 
zbawieni.“ A nie przez chrzest sam, ani przez nauczenie się 
na pamięć Katechizmu, ani przez trzymanie się litery świętej, 
lecz przez wewnętrzne i zewnętrzne zbożenie idzie się do zba
wienia.

CLIX.

Zakończenie rzeczy o Przymiotach Bożych.

Z ostatnią Światłością Pańską, k tórą jest Miłość, i z po
trójną, właśnie dokonaną jej rostoczą, kończą się Przymioty 
Boże. Możesz Światłości i Przymioty Boże inaczej nazwać, mo
żesz n. p. na miejsce Cnoty, położyć Dobro najwyższe, a wtedy, 
nie z Gnoty, lecz z Dobra tego wydobyć trzy doń przynale
żące Przymioty Boże; możesz inaczej całą treść rozszykować, 
wszystko przeistoczyć: a przecież niezmienisz tu  ani na włos 
rzeczy samej. Filozofii niechodzi nigdy o formę, k tóra w niej 
gra rolę już podrzędną, ani o nazwy, będące dla nićj czemściś 
przypadkowem i obojętnćm, ale o istotę sarnę. Dało się Ci ją  
tutaj. Ty ją  przetwórz po swojemu i stosownie do ukształce- 
nia swego; przykrój ją  do wymagań twego ducha i smaku, 
a, jeżeli podołasz, rozwiń głębiej, górniej, lepiej! Będzie to 
zasługa dla Boga, Ludzkości i Narodu. Tymczasem zaś przyj
mij, co Ci ktoś inny ofiaruje i zastawia!

Czy niema już więcej przymiotów Bożych? Niema, albo
wiem system ich całkowicie wyczerpany i zamknięty; ale jest 
ich jeszcze bardzo wiele, jeżeli zbierasz przydomki Boże z ję 
zyka ludzkiego i układasz je słownikowym sposobem. I tak  
n. p. zowią Boga jeszcze: samoistny, dobry, dobrotliwy, miły, 
kochany, wielki, spaniały, mocny i t. p. Przymioty takie, albo 
już tkwią w którym  z rozwinionych, n. p. samoistny w poję
ciu Światłości Bytu najpierwszego, absolutnego i osobistego, 
tudzież w przymiocie twórczy, niezależny, wieczny, przedwie-



ezny; — albo też są tylko wyrazem stosunku serca naszego 
clo Boga, n. p. dobrotliwy, miły, kochany, albo wreszcie inną 
rzeczy nazwą, n. p. dobry, dobrotliwy za miłościwy, łaskawy. 
Ze wszystkich tych przymiotów Bożych najważniejszy jest, za- 
iście, samoistny, jako oznaczający, że Bóg istnieje sam przez 
się, i własną siłą, wszystko zaś istnieje tylko przez Niego. On 
samoistny jako Stworzyciel świata i ludzi, a świat i ludzie są 
niesamoistni, albo raczej przez Boga istni. Jednakże, jeżeli tak 
zrozumiesz rzecz, to Samoiściec znaczy to samo co Bóg, a sta
jąc się Boga omówcą, omawia idem per idem.

Z nienazwanych jeszcze w wykładzie naszym Przymiotów 
Bożych zasługuje na podniesienie niewypowiedziany. Bóg jest 
niewypowiedziany, bo Istota Jego nieprzeczerpana. Jako P ra
wda, która wyczynia się w bycie niezmierzonym, wiecznym 
i wszechobecnym, wypowiada się On tylko w całym bezmia
rze światów, czasówr i człowrieczeństwr, ale pojedyncze usta 
ludzkie wypowiedzieć go niepodołają. Jako Wiedza znowru jest 
On wszechświadomy. Któż tedy Mądrość Jego wypowiedzieć 
może? On, to Nieskończoność, a ta jest niewypowiedziana. Wy
rzekło się o Nim w Panteonie tym wiele, wyrzecze się w dal
szym ciągu rzeczy jeszcze więcej, ale niewypowie się Go w ca
łej pełni, albowiem On niewypowiedziany. Dla tego niegniewaj 
się na nas, Czytelniku, że mnóstwa rzeczy jeszcze nietknęliśmy 
tu wcale, lecz wypowiadaj Boga dalej sami Wszakże i ty masz 
ku temu usposobienie i powinność.

Mówiąc gdzie o Bogu krótko i mimochodem, a wyrzekł
szy, że On Prawda, Piękność, Cnota, Świętość, Wolność, Mi
łość, dodaje się, jako się już namieniło, na końcu i „ Wszech 
BoskośćN Wtedy pod „Wszechboskością“ rozumie się pomi- 
nione Światłości Boże, tudzież wszystkie Przymioty Boże.

Czyniło się w Rozdziale tym dość przytoczeń z Pisma 
świętego i mogłoby się dać ich bez miary więcej, gdyby o to 
chodziło koniecznie. Niechaj atoli uczyni to raczej Teolog jaki, 
wykładający, podług tej Teozofii, uczniom swoim rzecz o Bogu! 
Filozofia niepotrzebuje takich przytoczeń, albowdem ona, nie

Panteon. Tom III. — W.
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na Powadze uświęconej, lecz na samodzielnym badaniu, na 
umiejętnym i niepodległym rozwoju swej osnowy i na własnej 
Przekonania mocy stać powinna. Uczci ona z radością, wyrze
czoną przez kogo innego Prawdę, ale nie jedynie w Biblii, 
także w Koranie i na Hermesowym słupie, gdziekolwiek ją 
natrafi. Przytoczenia z Pisma świętego mają tu takie korzy
ści: Naprzód, zamyka się niemi usta ciemnym fanatykom, któ
rzy we wszystkich poszukiwaniach filozoficznych widzą na 
gwałt wirtemberszezyznę, kacerstwo, lub zgoła bezbożność. 
Powtóre, zyskuje się ludzi wiary dla Umiejętności mistrzow
skiej, którzy przekonać się mogą, iż Objawienie i Filozofia 
zgadzają się w końcu zawsze z sobą i są sobie na wzajem po
trzebne, że Filozofia podźwiguje upadającą za dni naszych 
wiarę i staje się, najstosowniejszym do płynącego wieku, za- 
czem i najsilniejszym dziś, rozumowym jej słupem. Potrzecie, 
pokazuje się płytkim a zarozumiałym Libertynom, że w wie
rze chrześciańskiej, z której szydzą, — zawsze dla tego, iż jej 
nierozumieją, — jest mądrość głęboka, prześcigająca biedne ich 
głowy, i umiejętność rzetelna, istna.

Niech powie ninie ślepowierca, jeżeli ma jeszcze coś z wol
nej woli, niepodległego rozumu i nieujarzmionego sumienia, 
czyli tak urobione i wyrzeczone, a tak z wiarą zgodne Prze
konanie, za które gotowi jesteśmy pójśdź na płomienny stós, 
nie bez miary przedniejsze i wszechmocniejsze od prostej, bez
myślnej i najczęściej w milionach ludzi odrętwiałej, ba, obu- 
marłćj wiary? Czas rajski minął od tysiącoleć kilku; minął 
także dla bezmyślnej wiary. Dzisiaj nierozumieć rzeczy prze
najświętszych i sprawy Zbawienia ludzi pojedynczych, tudzież 
Narodu własnego i Człowieczeństwa, to tyle, co być, albo Dzi
kim, albo Barbarzyńcem, albo niepełnoletnim Dzieciuchem wą
satym !

Przymioty Boże znane są, nie jedynie chrześciańskiej Teo- 
zofii i Teologii, lecz także i w wiarach innych. U Żydów 
występują one pod nazwą Imion Bożych. I tak Jehowa, któ
rego nazwy niewolno było wymawiać, znaczył Samoiśca, lub
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tego, co był, jest i bgcłzie. Zdbaot, to Bóg, jako hetman wojsk 
niebieskich, t. j. jako stworzyciel gwiazd na niebie, a z niemi 
powszechnego świata, lub jako twórczy. Elochim, jako Dnch 
pierwotny i Pan wszech duchów, lub jako byt niecielesny. 
Ruach, jako tchnienie ogólnego żywota i Pan wszech Żyjących, 
lub jako Żywostan. Adonai, jako Pan Panujących, i t. p. 
Imiona te Boże pochodzą ze starego Egiptu. Jehowa, to egip
ski Jeoua, lub Jah, Zabaot Ft as, Elochim Knef, Ruach Feniks. 
Adonai zaś pokrewny jest z fenickim Adonem, z greckim Ado
nisem, kartagińskim Donem.

I w pogańskich wiarach, zwłaszcza wyższego rzędu, za
chodzą Imiona Boże. I tak n. p. u Celtów występuje Hu, naj
przedniejszy i jedyny, Prydain prawodawca, Cynin stwórca, 
Al-Adur chwała Pańska, TJtyr Pendragon najwyższy kierownik 
świata, Pen pan na niebie i ziemi, Menwyd Król Królujących, 
Ruan, przypominający żydowskiego Ruacha, pierwiastek ży
wota, Uryan wódz niebieskich wojsk i t. p. — U Normanów 
zachodzą: Alfadur Ojciec wszystkiego, Hejryan pan, Fiolnir 
wszechwiedzący, Oski wszechmocny, Jalkier odnawiacz świata. 
Pogańskie wiary wiedzą wiele prawdziwego o Bogu. Zbłądziły li 
pizez to, że Przymioty Boże robią osóbnemi Bogami. Zresztą 
na stanowiskach niższych podsuwa się za Bogów zgoła siły 
przyrodzone.

Tu kończy się Teozofia, z piersi człowieczeństwa i z gruntu 
świata wydobyta, niepodległa i, jako Bóg sam, oraz świat tam
ten, wiekuista, a będąca istotą, nietylko Chrześciaństwa, ale 
i wszystkich wiar wyższych, jako n. p. Buddaizmu i Fohizmu, 
nawet takich, co Trójcy Przenajświętszej nieprzyjmują wcale,' 
lecz tylko Boga osobistego uznają, jako n. p. Mojżeszczyzny i Ma- 
hometanizmu. Z Mojżeszczyzny dało się wiele przytoczeń. Da
łoby się je również z Koranu, gdyby dzieło to pisane było dla 
mahometańskiego świata.

Arcystar a to, zaprawdę, nauka, jako widzi się to z biblij
nych przytoczeń, a wszelakoż arcynowa. Czemu? Ludzkość 
Europy dzisiejszego czasu, zatopiona w Materyalizmie, Prze-

34*
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myślę, Panteizmie, lub Spekulacyi realnej i idealnej, odesłała 
starego Boga osobistego do duszy bab i dzieci, lub do Zabo
bonu wiarowego. Nowość więc nauki naszej i zgoda jej z nauką 
chrześciańską polega głównie na tern, naprzód, że po pizej 
rżeniu wszystkich systemów filozofii dotychczasowej, uznało się 
Osobistość za Absolut i uratowało się przez to Boga osobistego 
wszystkich wiar; a powtóre, że postrzegło się, iż wiarowy tam
ten świat niejest wcale tam gdzieś za gwiazdami, lecz tutaj na 
ziemi w istocie rzeczy i w piersi ludzkiej, lo  rozjaśniło sło
necznie naukę naszego Zbawiciela, podniosło umiejętne znacze
nie wiary i stało się wielką dla filozoficznego świata dzisiej
szego nowiną.



FILOZOFII CZFSC WTÓBA.

K T Y Z E O Z O E I A ,
LUB

BÓG I TAMTEN ŚWIAT, A Z NIEMI TEO- 
ZOFIA, W PRZECHODZIE Z NIEBIOS NA

ZIEMIĘ.

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I STWORZE
NIE ŚWIATA.

CLX.

Otworzenie i Podział rzeczy.

Ktyzeozofia, scientia Creationis, jest Filozofią Teologii, prze
pływającej w Kosmopeją, lub Filozofią tamtego świata, przeo
brażającego się w ten świat; niebios, ciemniejących w ziemię; 
wiekuistej istoty rzeczy, zagrzebującej się głęboko w znikomy 
Jaw. Tutaj wyświeca się zwolna, jako Bóg zamienia Tameczność 
w Tuteczność, Transcendentalność w Konieczność, a Przedwie- 
czność w Czasowość. Słowem, jest to Umiejętność Bożego 
Stworzenia świata, głęboka, tajemnicza, trudna i nader cieka
wa. Imię jej pochodzi od creo, a bliżej od /wloig crea-
tio. Możnaby było nazwać ją po starożytnemu Kosmogonią, 
gdyby do tejże nieprzywięzywało się panteistyczne pojęcie Ema-



nacyi z  Absolutu, i gdyby ńiechodziło nam głównie o filozofi
czną i chrześciańską K r cacy o. Bożą. Ta okoliczność spowodo
wała tutaj rzeczy odpowiednie miano nowe.

Bóg osobisty, zabierając się do stworzenia świata, wycho
dzi z siebie samego i kładnie się sam za sobą, jako Osoba 
druga. Ja  Boże staje się Ty  Boże. Wtedy Bóg sam ukazuje 
się Kmiotem, subjectum, a Osoba ta druga Omówcą, praedica- 
tum. Omówca ten jest względem niego zewnętrzny, zaczem 
już toświatowość, lubo to zachodzi jeszcze w Istocie Bożój i na 
tamtym świecie najściślejszego znaczenia. Przenosząc siebie 
za siebie, Bóg rozdwąja  się sam w sobie, co daje już z jednej 
strony tam ten, a z drugiej ten  świat in exordio. Jest to znany 
z Teologii Bóg Ojciec i Bóg Syn, a w języku Ktyzeozofii, Bóg 
sam  i Człowieczeństwa wszech światów , wydzielające sic z  Istoty  
B ożej, ja k o  Osobistość najpierwotniejsza i jedna, z  Boga samego 
jednorodzona , tameczna; jako Osoba B oża , w której tkwią 
i z której wydobędą się człowieczeństwa mnogie; jako Bóg- 
człowiek w niebiańskiem pierwocie. Gdy Ojciec wynosi z sie
bie Syna, już stwarza, lubo dopiero w istocie własnej, nieskoń
czone Synostwo Boże , tj. ród ludzki wszechświatów.

Dwó]ca wszelaka, zgoła w Istocie Bożej, jest wewnętrzną 
kłótnią, stanem przechodnim i przykrym. Bóg Ojciec, posa
dziwszy za sobą Boga Syna, niemógł na tern poprzestać, i znie
wolony był Mądrością własną do dalszego Istoty swej rozwoju. 
Krom tego powodowała Nim Miłość Syna, w którym zwinione 
były ogromne przyszłego Synostwa Bożego światy. Dwójca 
postępuje tylko przed Trójcą i znika w jej objęciach. Dwa 
skrajne, a przeciwne w sobie wyrazy kojarzyć się muszą w wy
razie trzecim, stanowiącym pomiędzy nimi nierozerwalny węzeł. 
Bóg Ojciec przeto, który położył się już za sobą jako Bóg 
Syn, przenosi teraz za siebie treść własnej Isto ty , dopiero co 
w Panteonie tym opisanej pod nazwą Teozofii, tj. przenosi za 
siebie wszystkie swe Światłości i Przymioty. Treść ta ukazuje 
się treścią Istoty Ojca i treścią Istoty Syna; że zaś kładnie 
się sama dla siebie tak po za Ojcem, jak po za Synem, a jest
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Osobistością i Jaźnią w sobie; więc występuje ona jako trze
cia Osoba w Trójcy, lub tak zwany od Teologii Bóg Duch 
święty. Duch ten, jako treść Istoty Bożej, należy jednako do 
Ojca i do Syna, równa zupełnie Jednego z drugim i staje się 
obopólnym ich wyrazem. Ale On sam występuje, nie jako 
Ja  Ojcowskie, ani jako Ty Synowskie, ale jak On, lub jako 
trzecia Osoba, pierwszej i drugiej całkowicie równa, a sadzi 
się osobno i udzielnie jako Umiejętność Boża pszejśdź mająca 
tv świat i stać sir jego Prawem. Umiejętność tak Boża, lub 
Bóg Duch, rozlać mający Mądrość Bożą w przyszłem wszech- 
istnieniu, stanowi w Trójcy Przenajświętszej już właściwy pier
wiastek świata, lubo jeszcze zupełnie transcendentalny i w krai
nach tajemniczego stnienia. On też przyjmuje w Ktyzeozolii 
imię: Bóg-świat.

Z Trójcą Przenajświętszą wydziela się w tamecznych Istoty 
Bo'.ej głębokościach przeto Bóg sam, Bóg-człowiek i Bóg świat, 
lub Bóg sam, człowiczeński i światowy pierwiastek. Jest to 
najpierwszy, jeszcze zupełnie tameczny Akt Bożego stworzenia 
świata. Teraz idzie się dalej.

Bóg Ojciec wyczynia się Trójcą. Jest to już wychodze
nie Boga za najtajemniejszy bugaj Jedności i Jedyności swojej, 
a stawanie się Wielością toświatową. Liczba przenajświętsza 
Jeden przeobraża się tu w liczbę Trzy, wszech Wielości dal
szej tameczny grunt. I Wielość ta występuje zgoła już w Isto
cie Bożej et in aeterno.

Jako Bóg Ojciec w Trójcy, tak Bóg Syn wyczynia się 
w nieskończonej liczbie tak zwanych przedświoiowych dusz 
ludzkich, czekających na narodziny swe na świecie, lub jaźni 
ludzkich, mających się ubrać w ciało i zająć w posiadłość stwo
rzone dla siebie ziemie. Wszelaka z dusz, a właściwie i ści
ślej, z jaźni tych, jest człowiek wewnętrzny, czysty, tameczny, 
czasu swojego na tej lub innej ziemi mieszkać mający. Ztąd 
w Ktyzeozofii, ku uniknieniu wszech nieporozumień i nieja
sności, imię jego Jaźniak. Z ukazaniem się Jaźniaków śród 
niebios rodzi się już Człowieczeństwo in spe et in potentia;
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rodzi się także Czas. Żyją one bowiem w Przedświecie, który 
pospołu z niemi powstał, a wcielić się ma w Świat; lub żyją 
w świętych powiatach Przyszłości, mających przeobrazić się 
w Teraźniejszość. Czy niewidzi każdy, jak zwolna i jak pię
knie tamten przelewa się w ten świat?

Jako Bóg Syn w Jaźniakach, tak znowu Bóg Buch wy
czynia się w Duchach, których liczba równie nieskończona, 
a których większa połowa odpadłszy od Boga, tj. od Osobi
stości, tego Absolutu jedynie prawdziwego, dała Nieosobistości 
i Niejaźni początek, a stała się materyałem do tego świata na 
Przedwieczności łonie!

Rozłożenie się Boga Syna w niebieski świat Jaźniaków, 
a Boga ducha w niebieski świat duchów, który przeistacza się 
rączo w siły przyrodzone i ciemną cielesność, słowem, Wie
lość toświatowa, wydobywająca się z macierzyńskiego żywota 
Jedności tamecznej; oto tajemnica Stworzenia świata Bożego 
i drugi Akt stwórczy!

Wreszcie z dwóch przesłanek tych wydobywa się wynik 
sam przez się i Akt stwórczy trzeci, będący już samemże świata 
stworzeniem, lub Kreacyą Bożą z niczego.

Jaki tedy Ktyzeozofii Przedmiot ? Przechód tamtego świata 
w ten świat, lub w ogóle Stworzenie świata. A jak i umieję
tności tej Podział? Podług roztoczeń rzeczy tej, następujący:

A) TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, lub tameczne PIER
WIASTKI TEGO ŚWIATA w istocie Bożej.

B) JAŹNIAKI I DUCHY; lub tameczne POSADY tego 
świata, wydobywające się z samejże Trójcy.

C) STWORZENIE SAMO TEGO ŚWIATA, lub odsłon 
tamtego świata w tym świecie, niezmierzony Jaw rze
czy i ludzi na widowniach Rzeczywistości ziemskiej.

Rozjaśni się rzecz ta ktyzeozoficzna należycie w szczegó
łowych i pojedyńezych jej roztoczeniach, do których przystę
puje się ninie.



PIERWSZY KTYZEOZOEII ROZDZIAŁ

TRÓJCA 
PRZENAJŚWIĘTSZA,

LUB

TAMECZNE PIERW IASTKI ŚW IATA TEGO 
W  SAMEJŻE ISTOCIE BOŻEJ.

CLXI.

Rzut oka na d ziejow e Trójcy pojęcia .

Trójca Przenajświętsza jest w Bogu jedynym i jest Bo
giem samym; przewodzi atoli Boga za Boga, lub wskazuje 
w Istocie Bożej Boga samego, tudzież niebiebiański pierwiastek 
Człowieczeństwa Świata. Bez niej niepodobnaby było pojąć, 

jako Bóg, który sprawuje absolutną Jedność, mógł wydobyć 
z siebie człowieczeństwo i świat, będące Wielością nieskoń
czoną. Ona tajemniczy węzeł Jedności z Wielością. Bez niej 
niepodobnaby także było pojąć, jako Bóg, który jest w sobie 
jedną i jedyną Jaźnią, mógł stworzyć nieprzeczerpaną Mnogość 
Jaźni ludzkich, mianowicie zaś Mejaźń rzeczową; —  jakim spo
sobem On, jako Jaźń, mająca znaczenie matematycznego punktu,
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mógł wydobyć z siebie nieskończenie liczne Pojedynki i ogro
mne Szczegóły, a w końcu Ogół bez granic, lub kulę wszech
światową. Ona węzeł Jaźni Bożej z Jaźniami ludzkiemi i wszech 
Niejaźnią tutecznych Jawów z Istotą. Ztąd wymaga jej umie
jętność, gdy chodzi o zbadanie tajemnic stworzenia świata.

Konieczność Trójcy w jednym i jedynym Bogu osobistym 
czuć się dawała już w najodleglejszej Starożytności każdemu, 
kto poświęcił się ktyzeozoficznym badaniom. I  dla tego, nie- 
tylko w Chrześciaństwie, lecz i w starszych od niego wiarach 
widzi się Trójcę. Ma się Trójce pogańskie różnego znaczenia, 
lecz wszystkie okazują się niższe od chrześciańskiej, która 
sama jedna odnosi się nie do świata, jak  one, ale do Boga, 
a jest filozoficzna i prawdziwą w najwyższym stopniu. Jednakże 
i ona rzadko jest należycie, a dość ogólnie bardzo błędnie 
pojmowana. Duchowieństwo nasze podaje następującą Legen
dę: „Ś. Tertulian chodził przy brzegach morza i znużył się 
mocno rozmyślaniem o Istocie Przenajświętszej Trójcy. Im 
dłużej mózg trapił, tern ciemniej i zawilej stawało mu się 
w głowie. Bliski oszalenia siadł na kamieniu. Pogląda przed 
siebie i widzi dziecinę śliczną, nakształt aniołka, która, wy
kopawszy rączką maluczki dołek, przelewa weń wodę z mo
rza. Tertulian woła: „Czegóż chcesz, dziecię moje? Morza 
w dołek ten nieprzelejesz.“ A pacholę odrzekło: „Prędzej ja  
morze w dołek ten przeleję, niżeli ty przelejesz w siebie rzecz,
0 której myślisz.“ Zdumiał się Święty, a pacholę znikło. Był 
to, jak  dodaje Legenda, Anioł stróż Tertulianowy, który dał 
Świętemu przestrogę, ażeby niezapuszczał się w tajemnicę ta 
jemnic, przechodzącą siły najjenialniejszego umysłu ludzkiego.“
1 odtąd nikt, ani nawet Biskup i Kardynał, nieśmie zagłębiać 
się w Przenajświętszej Trójcy. Skoro mniej więcej wszędzie, 
to tern bardziej u nas, n ik t o niej nie myśli i myśleć nie- 
chce. Ztąd też bardzo krzywe ma się o niej pojęcia.

Chcąc dokładniejsze dać o Trójcy Przenajświętszej wyobra
żenie, wysyła się przed Nią trzy główne rodzaje Trójcy pogań
skiej, które czytelnika z rzeczą oswoją, lepiej przygotują i na
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wymagalną ktyzeozoficzną wysokość podniosą. Wtedy wyróżni 
się bez trudu Trójcę chrześciańską od wszystkich niechrze- 
ściańskich.

Indyjska Trójca pierwsze zabiera miejsce Bóg najprze
dniejszy i jedyny Parabrana znaczy tu  Żywot, zaczem, nie 
Boga osobistego i prawdziwego, lecz tylko trzecią Światłość 
Istoty Bożej. Jest to Żywot ogólny w tamecznem źródle po
jęty, lecz jeszcze panteistyczny. Żywot ma koniecznie trzy 
czynniki. Niema Żywota bez Materyi, niema go bez Duclia 
i niema bez czegoś z niebios, lub bez piastującego go wiekui
stego pierwiastku. Materya, duch i transcendenialność; rzecz, 
myśl i tameczna obu podstata; oto czynniki Żywota. Ztąd Pa- 
rabram a okazuje się Bram ą , Kryszną i Żywieni. Jako Brama, 
daje On m ateryą i jest Stworzycielem; jako Kryszna, tchnie 
we wszystko ducha, który, będąc sprawcą i pierwiastkiem siły, 
wszystko porusza i rozwija, lecz w końcu zużywa, i ukazuje 
się JSiweczycieleni; a jako Żywię utrzymuje On materyą w bójce 
jej z duchem, lub dzieży ją  przy życiu i jest sprawcą docze
snego Pojedynków Żywota.

Teraz drobniejsze Trójcy indyjskiej na Rzeczywistości przy
kłady : Ciało, Dusza i Jaźń, trzy czynniki Człowieka, są taką 
Trójcą. Również są n ią: materya, myśl i Słowo Boże, jako 
trzy czynniki wszelakiej rzeczy.

Widzi się w Trójcy tej wyraźnie Jednoprzydrugość, to 
samo, co zowie się w Scholastyce Simultaneitas, która jest 
Przestrzenią. To tedy Trójca w Naturze, ale nie w Bogu. 
I  dla tego Chrześciaństwo jej nieprzyjęło i przyjąć niemogło

Czudzka Trójca jest druga najznakomitsza. Ugląda się 
tutaj trzy przystajnie Bytu ogólnego: byt in potentia, in actu 
et in sempiterno, lubo Możebność, Rzeczywistość i Konieczność, 
przedświat świat i pozaświat; słowem, Przyszłość, Teraźniejszość 
i Przeszłość. Ztąd Atłajbos, lub Bóg tajemnica, występuje 
w wierze Litwinów jako TJsparyni, M atka światem brzemienna, 
jako Meta, M atka, rodząca świat bezprzestannie, i Werpeja, 
M atka, przyjmująca na łono swe każdy zagasły świat. —  Trójca



—  540 —

ta wyraża zupełnie toż samo, co w Spekulacyi Hegla das An- 
sichsein, das Fursichsein i das An- und Fursichsein, a stanowi 
Trójcy indyjskiej przeciwieństwo. Trójca indyjska ma się do 
Trójcy czudzkiej, jak Empirya do Spekulacyi. Pierwsza to 
Przestrzeń, druga Czas w swej Troistości. Tam Jednoprzy- 
drugość, tu Jedno/wdrugość, Successivitas. Jedna i druga od- 
odsłaniają nam skład wewnętrzny wszech tuteczności, ale nie 
przechód tamtego świata w ten świat. Obie odnoszą się do 
świata, nie do Boga. A Chrześciaństwo ma słuszność, że je- 
dnę i drugą odrzuca.

Egipska Trójca jest trzecia najprzedniejsza. Wychodzi 
ona już za świat i wkracza w samego Boga. Jak, Bóg naj
przedniejszy, który stworzył świat i ludzi; to Ojciec. Zaś 
Hermes Trismegistos, jako Jah w człowieka wcielony, który 
przyniósł Ludzkości prawo z niebios, Syn. Wreszcie Demiurg, 
lub duch Hermesa w Hermezyańskim słupie i w kapłańskiej 
umiejętności żyjący, duch święty. Hermes zowie się dla tego 
trismegistos, trzykroć największy, iż w nim jest Jah, Demiurg, 
i On sam. Co tedy Trójca ta? Bóg, Wysłaniec niebios i duch 
kapłański. Pierwszy jest w niebie, drugi między niebem i zie
mią, kojarząc w sobie oboje, trzeci już całkowicie na ziemi. — 
Podobnież Trójca jest u Tybetańczyków i w Japonii, z tą  je
dynie różnicą, że miasto Hermesa Trismegista, staje Foli lub 
Budda, mędrzec niebieski.

Jest to Trójca tak podobna do chrześciańskiej zwyczaj
nego znaczenia, że mnóstwo badaczów mniej uważnych, w Kty- 
zeozofii niebiegłych, lub też złośliwych, stapia ją z chrze- 
ściańską w jedno. Ludzie ci twierdzą: „Trójcą chrześciańską 
jest Bóg, Chrystus i Duchowieństwo, w którem żyje Duch święty, 
a które od Ducha tego otrzymuje mądrość i nazwę. Jak tedy 
w Egipcie duch Hermesa Trismegista przepływa na Demiurga 
lub najwyższego Kapłana, tak w Europie duch Chrystusa prze
lewa się w Papieża i Kościół Pański, a duch ten jest święty. 
Jeżeli w Tybecie duch Foha wciela się w każdego Dalaj Lamę, 
to w Europie duch Chrystusa trzyma się każdego Ojca świętego
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i nadaje mu nieomylność. Słowem, tak w Sais i Lassie, jak 
w Rzymie, panuje zupełnie jedno i to samo Trójcy pojęcie.'5

Przeciwko takim rozumieniom i zestawom rzeczy podnosi
Ktyzeozofia potępiający głos.

Trójca egipska, tybetańska i japońska wyjaśnia, zaiste, 
wcielenie Boga w człowieku na ziemi, lecz niewykazuje pier
wiastku c z ł  owiec żeńskiego w Istocie Bożej; niedaje Boga-czło- 
wieka w niebie i przećl stworzeniem świata. Zkądże się wzięli, 
jakim sposobem powstać mogli ludzie, którzy żyli na ziemi 
przed Hermesem, Fohem i Buddą? Ci zbawiciele świata przy
szli ku odkupieniu rodu ludzkiego, ale niedali mu początku 
i niesą tamecznym jego pierwiastkiem w Bogu. Dość! Ugrun
towane tu zostaje ktyzeozoficznie wcielenie Boże, ale nie Boże 
Człowieczeństwa stworzenie. I niewidzi się wcale, jak z jaźnio
wej Jedności i Jedyności Boga wydobyć się mogła jaźniowa 
Wielość na łonie Człowieczeństwa. Chrześciaństwo, wyjąwszy 
ludzi płytkich i rzeczy nierozumiejących, Trójcy takiej nieu- 
święca, ani uświęcić niemoże.

Chrystusa niegodzi się stawiać na równi z Hermesem, Fo
hem i Buddą. Bóg Syn wciela się wprawdzie w Chrystusa, 
ale nie Bóg Ojciec, do którego się tenże modli, co właśnie za
chodzi w Hermesie, Foliu i Buddzie. Chrystus jest, co do 
Jaźni swej, Syn Boży, ale, jako ten Boży Syn wcielony, tylko 
Syn człowieczy. On się też sam pospolicie Synem człowieczym 
nazywa. Jako Syn Boży był On w Bogu i stanowił tam Czło
wieczeństwa pierwiastek, a jako Syn człowieczy, rodzi się na 
ziemi z tego Człowieczeństwa, któremu sam dał na wieczności 
łonie początek. Stąd mowi On sam o sobie: „Jam był przed 
Mojżeszem, Abrahamem i Adamem; jam był przy stwarzaniu 
świata. “

Również Ducha świętego nie godzi się mięszać z egipskim 
Demiurgim. On wstępuje wprawdzie w Ojca świętego i Du
chowieństwo, jak egipski Demiurg, ale był już przed Chrystu
sem. I tak n. p. odzywał się ze wszystkich Proroków, a na
wet, jak mówi Pismo, gdy Bóg stworzył ziemię, unaszał się
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ponad wodami. Dziś także jest On, nie jedynie w Ducho
wieństwie chrześciańskiem, ale i za niem; wszędy tam, gdzie 
wypowiada się Prawda, Wiedza i Umiejętność; gdzie wyczy
nia się Cnota i Świętość; gdzie wreszcie wybłyskuje z duszy 
ludzkiej chęć dobrego uczynku.

Ojciec nasz niebieski, Chrystus i nauka Kościoła świę
tego, to tylko historyczno-- chrześciański, zaczem li czasowy 
i ziemski wyraz Trójcy Przedwiecznej. Trójca sama zaś jest 
głównie tameczna i odnosi się do samego Boga, a jest i tkwi 
w Nim. Ona wyświeca, co Bóg istny, a co odgarniony odeń, 
lecz przebywający w Nim człowieczeństwa i świata pierwiastek, 
lub jeżeli się komu tak podoba, co Chrystus i Duch święty 
śród przedwiecznych niebios przed stworzeniem Człowieczeń
stwa i świata.

Niestety, Rodacy moi, filozoficznie i naukowo dziś tak 
zaniedbani, wszyscy niemal, z którymi tylko o Trójcy Prze
najświętszej mówiłem, odpowiadali mi jednogłośnie: „Trójcą 
jest Bóg sam i Stworzyciel świata, jako Ojciec, — Bóg wcie
lony, lub Chrystus, jako Syn, — i Kościół święty, od Ojca 
świętego, a namiestnika Chrystusowego wyobrażany, jako Duch 
święty. Są to trzy równe Osoby, ale w nich jeden i tenże sam 
Bóg.“ — Gdym odparł, iż to, mutatis mutandis, Trójca sta- 
roegipska, tybetańska i japońska, ale nie chrześciańska; oni 
twierdzili, iż nauczano ich tak w Katechizmie. „O, bracia 
mili, rzekłem, był to zły Katecheta, który prawił wam takie 
błędy i herezye, albowiem inaczej rozumieją rzecz tę Ewanie- 
liści w Piśmie świętem i Ojcowie Kościoła, od których Kate
cheta wasz powinien był pożyczać św iatła! “

Przypuścić nie mogę, ażeby mię Rodacy, przybywający do 
mnie z Kraju, okłamać mieli. Jakaż więc przyczyna naucza
nia podobnego? Może sprawa kościelna i chęć władzy skłania 
ku temu Duchowieństwa nasze? Trójca chrześciańska albo
wiem, przetworzona w Trójcę staroegipską, tybetańską i ja
pońską, robiąc z Ducha świętego duch Duchowieństwa, a z Ojca 
Świętego nieomylnego Zastępcę i Namiestnika Chrystusa, wynosi



—  543 —

pod same Niebiosa Kapłaństwo, a wciela w nie trzecią i drugą 
Osobę Przenajświętszej Trójcy. Tym sposobem każdy kapłan, 
mianowicie zaś Ojciec święty, to tyle, co przemawiający do 
świata sam Bóg. Niepodobna już wyżej podnieść stanu du
chownego, ani mu upewnić większej władzy, silniejszego wpływu 
i świętszego znaczenia na ziem i! To, zaiste, podobać się może 
Kaście Poświęconych, a schlebiać miłości ich własnej i uświę
cać kościelną ich sprawę. Czy przeto takie powody kierować 
mają Katechetą polskim przy wykładzie rzeczy o Przenaj
świętszej Trójcy? Grzeszyłbym mocno, gdybym śmiał to mu 
przypisywać. On zacny i uczciwy, jak  mniej więcej każdy 
z nas. On nie hytry sobek krzywiący Prawdę ku pożytkowi 
swemu. Czemuż więc on tak  czyni? Oto dla tego, że uczył 
się mało, a więc jest nieoświecouy.

Ale, czy z jednego lub drugiego powodu on tak  naucza, 
zawsze źle, bardzo źle postępuje. Czy można bowiem fałszo
wać wiarę szkaradniej i szkodliwiej, jak  w pojęciu samejże 
Trójcy Przenajświętszej? Czy można się zatem dziwić temu, 
że płytcy Libertyni, co niezaciekają się się wcale w tajemnice 
Boga, spojrzawszy w Katechizm zły, lecz przyjęty, wyszydzają 
Przenajświętszość, tj. Trójcę w Bogu, a widzą w niej tylko 
zdradziecką naukę politycznej i socyalistycznej Bandy czarnej, 
podyktowaną od sobkostwa kapłańskiego w celu upewnienia 
sobie Bożego panowania nad ślepowierczemi tłum am i? Naprzód 
tedy Duchowny, a później Libertyn dopuszcza się tutaj naj
cięższego grzechu, bo obrazy Chrystusa i Ducha świętego. — 
Głupi, to najgorszy przyjaciel; głupi, to także najgorszy nau
czyciel. On oplugawi Świętość i wystawi ją  pod pręgierz ogól
nej pogardy.

Nie staroegipska, tybetańska, lub japońska, ale żydowska 
Trójca w Bogu, oznaczona pięknie w Kabale, zbliża się naj
bardziej do chrześciańskiej. Tutaj Starzec przedwieczny, k tó
rego imię niech będzie pochwalone, ukazuje się w wewnętrzu 
niebiańskiej swej istoty jako Jehowa, lub Stworzyciel świata, 
jako Adam Kadmon, lub pierwiastek rodu ludzkiego w Bogu,



—  544  —

i jako Czekina, królowa niebios, lub pierwiastek świata i wszech 
światowości, której ostatnim i najpiękniejszym na ziemi wy
razem niewiasta. Jehowa zabrał się do dzieła stwórczego. 
Wtedy Adam Kadmon niebieski wciela się w Adama ziem
skiego, który piastuje w sobie i wyprowadza z siebie wszystek 
ród ludzki. Zaś Matka Czekina staje się ziemią i Ewą, matką 
naszą najpierwszą. — Że Jehowa tu Bóg Ojciec, Adam Kadmon 
Bóg Syn, a Czekina Bóg Duch święty, to jasna. Piękna to 
bardzo, że w Czekinie, nietylko świata, ale i płci żeńskiej 
pierwiastek przeniesion zostaje w niebo i aż w samą Istotę 
Bożą! — Jednakże i Trójca żydowska, z powodu, że Duch 
święty jest w niej niewiastą, — lubo matka w rodzinie bywa 
tak często Ducha świętego wyobrazicielką, — nieprzyjętą zo
stała ani od Chrystusa, ani od Apostołów i Ojców Kościoła.

Przygotowawszy tak Czytelnika, przystępuje się do bliż
szego Rozwoju Trójcy Przenajświętszej, chrześciańskiej i istnej.

CLXII.

Rostocz ktyzeozoficzna Trójcy Przenajświętszej, 
chrześciańskiej i istnej. Pierwszy i stanowczy Boga 

Ojca krok do stworzenia świata.

Bóg jest Stworzyciel Człowieczeństwa i Świata, lub wszy
stkiego istnienia. Gdyby niestwarzał, uiebyłby Stworzycielem, 
a więc niebyłby i Bogiem. W Bogu, jako w Stworzycielu, bu
dzi się tedy koniecznie tak potrzeba stwarzania, jak np. w umy
śle ludzkim potrzeba myślenia, lub w duszy poety potrzeba 
pisania poezyi. Oto powód, czemu Bóg stwarza ludzi, rzeczy 
i wszystko.

Bóg, mocą wewnętrznego swego znaczenia i jako Absolut, 
lub jedyna pierwiastkowa Prawda, zamyka w sobie od Przed- 
wieczności, od wieków na wieki, świat, ludzi i wszystkie rze-
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czy, jakie były, są i będą. Jeżeli chce je stwarzać, to wy
garnia je tak z siebie i kładnie za sobą, jak autor dzieła 
jakiego czyni to względem swych myśli, z siebie na pa
pier przelanych. Stwórca musi Stworzenie swoje oddzielić 
od siebie, dać mu udzielny byt i wyróżnić je od siebie, 
a siebie od niego. Inaczej nieidzie. Bóg też czyni to wszela
kiego czasu.

Bóg, to Jaźń jedyna, Boża, wszech jaźni i niejaźni trans
cendentalny grunt. Ztąd w Jaźni Jego tkwi Jaźń człowieczeń- 
ska, którą On ma stworzyć; tkwi także Jaźniowość, jako Jaźni 
Bożej i jaźni człowieczeńskiej, a nawet późniejszej Niejaźni, 
święta treść, którą On ma od siebie odgarnąć. Bóg też wy
dobywa z siebie tę Jaźń człowieczeńską, tudzież tę Jaźniowość, 
matkę świata, i kładnie ją za sobą. Wyrazić i uwidocznić to 
daje się w następującem ktyzeozoficznem równaniu:

JAŹŃ =  JAŹŃ.

Równanie to mieści w sobie Boga Ojca, Boga Syna i Boga 
Ducha świętego, lub przenajświętszą Trójcę. Teraz zastano
wimy się nad niem szczegółowo.

*
*  *

Co Bóg Ojciec?
Jaźń pierwsza w naszem równaniu, to Jaźń kładnąca, lub 

stwarzająca. Ona Stwórca i Bóg sam, lub Prawda, Osobistość, 
Absolut ze wszystkiemi Istoty swej Światlościami i Bożemi 
Przymiotami. Jako Stwórca, jako Ja Przedwieczne, wyrzeka
jące Sł(\wo twórcze, któro staje się ciałem, oznacza tu ona 
Boga Ojca. To Bóg sam, Bóg prawdziwy, jedyny i osobisty, 
lub Bóg, jako Bóg.

Zna się już z niedawno ukończonej Teozofii całe wielkie 
i święte znaczenie Boga. Wszystko to, co się tam dało, od
nosi się do Boga samego, a więc i do Boga Ojca, a to mia
nowicie i wyłącznie. Poznało się zatem Boga Ojca już nale-

Panteon. Tom III. — W.  35
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życie i przody, nim On w Trójcy Przenajświętszej na miej
scu tem wystąpił. Niezatrzymuję się więc tutaj przy Nim 
dłużej.

*
*  *

Co Bóg Syn?
Jaźń w naszem równaniu druga, zupełnie pierwszej równa, 

a od pierwszej położona za sobą i odgarniona od niej, to tenże 
Bóg sam, który wychodzi z siebie za siebie i przeistacza się 
z Ja  przedwiecznego w Ty przedwieczne, lub z Osoby jednej 
w osobę wtórą. Otóż Boży Sobowtór ten, to JBog Syn, naj- 
pierwszy, najbezpośredniejszy, najwierniejszy Obraz i Wizeru
nek niebieskiego Ojca, od wieków i na wieki z Ojcem zwią
zany, z Ojca ciągle występujący, lecz jeszcze Ojcem tym sam 
będący. On, Bóg odzwierciedlony na czarnych i tajemniczych 
Przedwieczności szybach.

Co Bóg Syn? To samo zupełnie, co Bóg Ojciec, tj. Prawda 
ze wszystkiemi Światłościami i Przymiotami Bożemi, które się 
w Teozofii przełożyło, lecz występująca już zewnątrz Boga 
Ojca, lub za nim, i kładnąca się po Prawicy Jego jako Boża 
Osoba druga. Ojciec w obec Syna jest Ja , które przemawia 
doń przez Ty. Ojciec Ja, Syn Ty, ale jeden i drugi tażsama 
Jaźń Boża. Różnica pomiędzy nimi, nie bezwzględna, lecz 
tylko względna. Syn znowu, zwracając się do Ojca, odzywa 
się doń przez Ty, a zatrzymuje przy sobie Ja. I stosunek się 
odwraca. Atoli Jego Ja  i Ojcowskie Ty jedna i tasama Boża 
Jaźń. W Ojcu Syn, a w Synu Ojciec. Syn równy Ojcu, a Oj
ciec Synowi. Co myśli i chce jeden, to myśli i chce drugi. 
Są to dwie Osoby w Istocie Bożej, do stworzenia świata przy
stępującej, a wszelakoż jeden i jedyny Bóg.

Syn ma niepodległą wolą, jak Ojciec. Inaczej niebyłby 
równy Ojcu. Atoli zależy On od woli Ojca, albowiem Jego 
Jaźń związana jest Łącznikiem (copula, znakiem równości,) 
z Jaźnią Ojcowską. Ztąd może się On odezwać, jak Chrystus, 
gdy widział kielich ogrojcowy: „Nie moja, lecz Twoja święć



się wola, Ojcze! “ Jako sam Syn Ojcu, tak i wola Jego ró
wna się w końcu zawsze woli Ojcowskiej. Wola ta bowiem, 
to prawdziwa i jedynie Boga-człowieka godna Wolność. Syn 
Boży jest koniecznie pierworodny i jednorodzony, jako się to 
widzi na danem równaniu, a niemogąc nigdy odpaśdż od Ojca, 
niezna Złego i może zawołać, jak Chrystus: „Jam bez grze
chu. “ On święty, przenajświętszy, jak Ojciec sam. Jako w ró
wnaniu Jaźń druga równa się zupełnie Jaźni pierwszej, tak 
Syn Boży ma prawo zawołać z Chrystusem: „Kto mnie wi
dzi, widzi Ojca niebieskiego.“ — Syn, to nie drugi Bóg, nie 
Aryman, sadzący się podle Ormuzda, i niestanowi pospołu 
z Ojcem Zoroastowej Dwójcy. Jest to tenże sam Bóg, raz je
den w sobie, drugi za sobą.

Równanie dane wyobraża w Loice zdanie ze wszystkiemi 
swemi trzema czynnikami. Jaźń pierwsza, to tedy kmiot, lub 
tak zwany Subjekt, a druga Omów ca, lub Predykat. Syna 
przeznaczeniem przeto, już na łonie Przedwieczności i w Trójcy 
Przenajświętszej, jest omawiać, co znaczy Ojciec, lub być Jego 
Omów cg, tj. być językiem, opowiadającym Ludzkości wielkość 
i świętość Boga. Już tutaj widne posłannictwo Jego na zie- 
mię, jako Wysłańca niebios. Ztąd zowie się On słusznie w Pi
śmie Słowo.

Co tedy Syn Boży, mający wszystkie zwyż opisane wła
sności, a Bogu Ojcu zupełnie równy? Nic innego, jeżeli ode
zwiesz się filozoficznym językiem, tylko Pierwiastek człowie- 
czeński w Istocie Bożej, który Bóg odgarnia od samego siebie 
i kładnie za sobą. Syn Boży, to Człowieczeństwo wszech świa
tów i czasów na Przedwieczności piersiach. Jako na ziemi 
każdej Człowieczeństwo, jeżeli niema być czczeni oderwaniem 
i pustą nazwą, ogniskować się musi zawsze w jednym Czło
wieku, który jest świadomym jego wyrazem, tak i w Istocie 
Bożej ono również jedna osoba, której imię Boży Syn. To he
brajski Adam Kadmon, najpierwszy Człowiek niebieski, czło
wiek w Bogu i sam Bóg, lub Bóg-człowiek. Bóg-człowiek ten 
wyjawia się od wieków na wieki w Człowieczeństwach wszech

35*
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światów i czasów, lub w nieskończenie mnogiej ilości ludzi, lecz 
mógł wyjawić się także całkowicie w jednym człowieku, w Chry
stusie, ażeby, równie na ziemi jak w niebie, Bóg Syn wyświęcił 
się Osobą jedną, jedyną, Ojcu równą; ażeby wielość ludzka, 
nietylko wypływała z Jedności niebieskiej, ale i wylewała się 
napowrot w tę Jedność na ziemi!

Ojciec, jako Bóg sam, tudzież Syn, jako niebieski Czło
wieczeństwa pierwiastek i piastun, tkwią w Jaźni każdego z lu
dzi i sprawują jej tameczny grunt A jaźń ludzka, równie jak 
Jaźń Boża, mieści w sobie niebieskiego Ojca i Syna. A Pismo 
ma słuszność, nauczając, że we wszelakim z nas, nie tylko Bóg, 
lecz także Chrystus jest obecny.

*
*  *

Co wreszcie Bóg Duch święty?
W równaniu, które się dało, a które wyjaśnić ma Trójcę 

Przenajświętszą w Bogu, widzi się dwie Jaźni, ojcowską i sy
nowską, jako wyrazy skrajne. Lecz w środku nich i pomię
dzy niemi rozwieszon jest Łącznik, znak równości = ,  jako 
wyraz trzeci. Łącznik ten znaczy Ducha świętego.

Ojciec, jak okazuje Równanie, jest Jaźnią, Syn także Ja
źnią, ale Duch święty tylko między dwiema Jaźniami temi Łą
cznikiem. Jaźń Jego ze strony jednej w Ojcu, a z drugiej 
w Synu, lub w Bogu samym i w Bogu-człowieku, znaczącym 
Człowieczeństwo in potentia et principio. On pomiędzy niemi 
rozwieszon, jako obopólna Kojarzni wstęga, jak matka natura!

Jakie tedy znaczenie może mieć Duch święty? On Treść 
Istoty Bożej, lub Teozo/ia w Bogu, jednako do Ojca i do Syna 
przynależna, obu łącząca, a od Jaźni samejże jednego i dru
giego odgarniona, udzielnie występująca. Duch święty jest 
przeto Prawda, stanowiąca Istotę Ojca i Syna, w oddzieleniu 
od Jednego i Drugiego uważana, osobno i sama dla siebie po
łożona; Prawda, której Przeświadczenie i Ognisko jaźniowe 
tkwi to w Ojcu, to w Synu, a która Przeświadczenie to w so-
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bie tak utaja, jak np. rzecz utaja w sobie Słowo stwórcze, 
stanowiące wiekuisty jej grunt. On atoli, pomimo utajonej 
w sobie i niewidomej jaźni, jest w Trójcy Przenajświętszej Osobą 
trzecią, lub świętem słówkiem On, albowiem Prawclą najprze
dniejszą, Prawdą Prawd, lub Absolutem, zgoła odrębnie od 
Bożej i ludzkiej Jaźni uważanym, jest, ako już zna się, Oso
bistość. Osobistości tej przeznaczeniem Osoba.

Jako Prawda, od Ojca i Syna odgarniona, a sama dla 
siebie występująca, Duch święty jest B yt, Wiedza i Żywot, 
Piękność, Cnota i Świętość, Prawo, Wolność i Miłość, słowem, 
cała Treść Istoty Bożej tameczna, wzięta osobno. To już nie 
Ojciec, ani Syn, ale wewnętrzna obu Iścizna, Jaźni jednego 
i drugiego Podstata, a ztącl sam również Jaźniowość, również 
Jaźń, lubo zasłoniona.

Nie jedynie Światłości Boże, także Przymioty Boże, od 
samego Ojca i samego Syna wyróżnione, stanowią Duclia świę
tego, albowiem one, to także Treść Istoty Bożej. On tedy: 
Jedyność, Tameczność i Jaźniowość, Nieogarnioność, Wieczność 
i Wszechobecność, Wszechświadomość, Arcymądrość i Nieomyl
ność, Twórczość, Wszechmoc i Nieprzeczerpaność, Postacianość, 
Swiatlaność i Człowieczeńskość, Sobiepanskość, Wszemupłużność 
i Samodzielność, Tajemniczość, Cudotwórczość i Sławioność, A'A- 
przemienność, Sprawiedliwość i Bezwzględność, Niezależność, 6Vi- 
morządność i Miłościwość, Opatrzność, Łaska i Zbożającość. On 
wszech Boskość, do Ojca i do Syna należąca, a osobno i dla 
siebie położona. Skoro On sam w sobie tak bogaty, to nie- 
dziw, że ma z czego ludziom udzielać i że dary Ducha świę
tego są różne, mnogie.

Tu widna, że jeżeli Duch święty zawisł od Ojca i Syna, 
to także na odwrot. Ojciec i Syn bez Ducha świętego nieby- 
liby, czem są. Duch święty, to Boskość Ojca i Syna. On 
źródło Apoteozy, a zboża niejedynie ludzi, lecz zgoła sa
mego Boga. On tedy równy jest Ojcu i Synowi, a nieróżni 
się w gruncie ani od jednego, ani od drugiego. Także On 
Bóg sam.
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Rozpatrując znaczenie Ducha świętego, łacna odkryć i zro
zumieć, iż On Umiejętność Boża, do Ojca i do Syna jednako 
przynależna, duchem ich będąca, a jako duch ten w Bogu od 
wieków na wieki złożona, w świecie stająca się ciałem, w czło
wieczeństwie zaś wypowiadająca się w wiedzy ludzkiej coraz 
szeizćj, pełniej i świetniej. Umiejętność to najprzedniejsza, 
iście mistrzowska! Myśląc Ducha świętego, jako Bożą i ludzką 
Umiejętność, żyjącą w księdze Przyrodzenia i w księgach bi
bliotek naszych, dotyka się najbliżej tajemniczej Jego Istoty.

Nie dość! Prawda ze wszystkiemi Światłościami i Przy
miotami Bożenn, od Boga w Ojcu i w Synu oddzielona, a sama 
dla siebie istniejąca, lub Umiejętność Boża, której myśli stają 
się  ̂ słowami twórczemi i rzeczami w przyrodzeniu, w człowie
czeństwie zaś występują znów w pierwotnej swej postaci, tj. 
jako myśli; — która więc przelewa się z niebios na ziemię, 
z Boga w świat, i piastuje go, jako tameczna jego istota; —- 
Prawda i Umiejętność, o której się mówi, słowem Duch święty: 
to na łonie Przenajświętszej Trójcy PIERWIASTEK ŚWIATA.

Jak tedy Ojciec Bóg sam, a Syn Bóg człowiek, tak Duch 
święty Bóg świat. Teraz rozdniewa nagle na kartach tych. 
I oto rozumie się, czemu w Równaniu danem Ojciec i Syn są 
Jaźnią, a Duch święty li łącznikiem. Wszak Jaźnią świata 
na wieczności łonie jest Bóg, a na piersiach Czasu Człowiek! 
Świat sam niema Jaźni takowej. Jaźnią jego najrzetelniejszą 
Duch święty, kładnący weń przez Boga twórcze słowo, a wy
powiadający przez Człowieka umiejętne słowa tego znaczenie, 
ażeby miało przeświadczenie, jako w niebie, tak i na ziemi.

Świat i Umiejętność mają się do siebie, jak zewnętrzność 
do wewnętrzności, lub mat ery a do ducha. W obu mdleje i ga
śnie przeświadczenie. Świat, to Księga umiejętności Bożej rze
czami pisana, w której przeświadczenie Boże staje się mar
twą literą, a odżywa, ocuca się i rozbrzmiewa dopiero w Czło
wieku. W Księdze Bożej równie jak w ludzkiej, jest conscien- 
tia łatens: a w Twórcy i Czytelniku jej conscientia patens, ale 
jak w jednym i w drugim, tak i w niej samej scientia eadem.



Otóż Duch święty sam, tak w Trójcy, jak  świecie i w pismach 
ludzkich, jest eadem scientia, sed semper conscientia latens,
w Bogu Ojcu i Synu zaś, lub w Bogu i człowieku eadem
scientia, sed conscientia patens. Duch święty, to Umiejętność 
w świecie nieświadoma siebie, lecz mądrze podług praw konie
czności działająca, a w Bogu i człowieku świadoma. Na dnie 
nieświadomości  jej w świecie jest świadomość, ale, jako istota 
rzeczy, lub Duch święty sam, głęboce utajona. To też w ró
wnaniu znaczenie Łącznika.

Trudna, najtrudniejsza ze wszystkiego jest nauka o D u
chu świętym. Powiedziało się tutaj o Nim więcej, niż o Ojcu
i Synu. Ale rzecz jeszcze niewyczerpana, a nawet osobnego
wstępu dalszego wymagająca. Czyni się więc i potrzebie tej 
zadość.

CLXIII.

Dalsza Rostocz Trójcy Przenajświętszej, mianowicie 
zaś Ducha świętego.

Duch święty, to Boy  -  świat. Żeby oddalić z góry wszech 
nieporozumienie, oznacza się tu  bliżej, co myśleć potrzeba pod 
nazwą świat. Jako Bóg sam jed en , tak i świat powszechny 
jest jeden.  Ale jak  w Bogu: Ojciec, Syn  i Duch święty, tak 
we świecie powszechnym trzy są odróżnione od siebie wielkie 
światy: Przyrodzenie,  kładnące się na piersiach niezmierzo
nych Boga; Człowieczeństwo, kładnące się znowu na piersiach 
Przyrodzenia; wreszcie ludzki świat, będący dziełem Człowie
czeństwa, tj. miasta, sioła i ogrody, przemysł, nauki i sztuki, 
społeczeństwo i państwo, wiara i umiejętność, wszystko, do 
czego nas doprowadził i co stworzył duch nasz, od Ducha 
świętego natchniony i wiedziony.

Jak  w Bogu Ojcu, tak  w przyrodzeniu jest, zaiste, cały 
i wszystek Duch święty. Wszakże Przyrodzenie, to również 
Prawda, a z nią Byt, Wiedza, Żywot, Piękność, Nieogarnio-



ność, Wszechmoc, Wieczność, słowem wszystko, co stało się 
tu już ciałem, zaczem Istoty Ducha świętego najwidoczni ej- 
szem uiszczeniem. Duch święty uważan też często w Piśmie 
bywa za stwórcę, lub sprawcę, za tameczne źródło przyrodze
nia. I tak Jan Apostoł naucza: „Trzej są, którzy świadczą 
na niebie: Ojciec, Słowo i Duch, a i ci trzej jedno są. Trzej 
znowu są, którzy świadczą na ziem i: Duch, woda i krew.“ 
Otóż Duch, który w niebie, jako Duch święty, zamyka Trójcę 
Przenajświętszą, kładnąc się po Ojcu i Słowie, a przeprowa
dzając Boga w świat, otwiera na ziemi, jako Duch od Boga, 
lub od Osobistości odpadły, i w Niejaźń, lub Materyą przeisto
czony, Trójcę w Przyrodzeniu, dając początek ogólnemu, nie
organicznemu i organicznemu światu. Słowem, Duch śród 
niebios święty, za niebiosami zaś nieświadomie, acz arcymądrze 
działająca siła, lub Wszechmoc Boża, lub Duch ogólny Duszą 
Materyi ogólnej będący, występuje tu, raz jeden jako tameczny, 
a drugi jako tuteczny Przyrodzenia, materyi wody i krwi, pier
wiastek. On tworzy i wodzi tak słońce, jak ziemię na niebie, 
a rozwija w wewnętrzu ich świat kruszców, roślin, zwierząt 
i ludzi. On, jak w Pieśni kościelnej od wieków głoszą, Spi
ritus Creator. — Wszelakoż, lubo wszystko, co rzekło się wła
śnie, najrzetelniejsza Prawda, Przyrodzenie, w którem Umie
jętność martwieje, a świadomość staje się siłą, nie jest Ducha 
świętego dzielnicą. To Królestwo Boga Ojca, którego słowo 
stwórcze staje się Ciałem i który nazywan bywa powszechnie 
Stwórcą niebios, ziemi, wszystkiego.

Jak znowu w Bogu Synu, tak i w pochodzącem odeń Czło
wieczeństwie, jest również cały i wszystek Duch święty. Ina
czej ród ludzki niezdolnyby był do urabiania udzielnego świata 
swojego, przemysłu, sztuki, nauki i wynalazków, lub Umieję
tności w ogóle Pismo też w oła: „Wyście Świątynią Ducha. . .  
Żyje i działa w Was Duch święty...  Przyślę Wam Ducha 
świętego, który Wam wyjaśni naukę moję i powie Wam wię
cej, niźli Ja, który baczyłem na to, iżbyście tego dziś nieznie- 
śli.“ — Pomimo tego Człowieczeństwo samo, tj. Synostwo



Boże na ziemi w całkowitej pełni rozwinione, nie jest Ducha 
świętego dzielnicą. Ono Królestwo Syna.

Jakież i gdzie tedy jest Królestwo Ducha świętego? Ono 
świat ludzki, na łonie Przyrodzenia i Człowieczeństwa szeroko, 
świetnie i ze zdumiewającą myśl butą rozpostarty, a przemy
słu, nauki i sztuki, lub Umiejętności dziełem będący.

Mówiąc przeto: „Duch święty jest Bóg-świat, rozumie 
się wprawdzie tego Ducha, co zamienia się w wodę i krew, 
lecz najczęściej ma się na myśli świat ludzki, od Umiejętności 
stworzony. Materyą utworzył Duch od Boga odpadły, ale Duch 
święty świata ludzkiego Stwórca właściwy. On jest Król.

W Przyrodzeniu Słowo twórcze staje się Ciałem. W Czło
wieczeństwie Słowo to przychodzi do głosu i odzywa się z Ciała. 
W świecie zaś ludzkim, mianowicie w Umiejętności, słowo to 
powraca do siebie samo w transcendentalnem znaczeniu i staje 
się Słowem Bożem na piersiach Czasu, takiem, jakie było na 
łonie Wieczności. Zgoła w tym końcu podróży swej jest, ró
wnie jak na jej początku twórcze, a podnosi nauki i sztuki, 
kieruje postępem i uświetnia ziemię. W Przyrodzeniu należy 
Słowo to do Ojca, w Człowieczeństwie do Syna, a w świe
cie ludzkim do Ducha świętego.

Najściślejszym Ducha świętego wyrazem, jako w niebie, 
tak i na ziemi, jest Boża Umiejętność. Że zaś Umiejętność 
Istoty Bożej jest ze wszystkich najprzedniejsza, przeto Teozo- 
fia, Ktyzeozofia, lub Filozofia postępują trop w trop wszystkie 
umiejętności, nauki i sztuki, przemysł, cała Cywilizacya świata. 
Ztąd wszystkie nauki, sztuki i świata ludzkiego postępy, są 
również czcigodnym Ducha świętego wyrazem. Inaczej wymy
ślano za średnich wieków. Tu nie Flozofia, ani Teozofia nie
podległa, lecz Teologia scholastyczna była najprzedniejszą Umie
jętnością, a rozum kościelny jedynym Ducha świętego wyrazem. 
Tylko w Kościele żył i działał Duch święty. Umiejętność za- 
kościelna, nauki i sztuki niezależne, cuda przemysłu, wynalazki 
i odkrycia nowe, to jawne Ducha świętego dzieło, uchodziło 
za dzieło Szatana. Ztąd Odkrycie np. druku przypisywano



piekłu, a Faust i Twardowski mieli być w służbie Mefistofe- 
lesa. Ztącl zaprowadzenie w Europie kartofli, kolei żelaznych, 
telegrafów itp. ściągało na siebie nienawiść Duchowieństwa 
i kazania istnie szalone. Ztąd dziś jeszcze odzywają się z Rzy
mu pioruny, ciskające ogień potępienia na Oświatę nowszą, 
jako przeciw Duchowi świętemu, Bogu i Kościołowi działającą. 
O, nie, Rodacy m ili! Duch święty rozwija ducha Ludzkości 
coraz dalej, szerzej i świetniej. On sprawca nowych nauk, 
idei i przemysłowych cudów, a niebieski hetman wszech po
stępu. Gdzie postępu niema wcale, a zachowawczość trzyma 
na gwałt mumie przeżytych i dawno minionych czasów, tam 
Duch święty obumarł, jak  na łonie materyalnego św iata ; tam 
go więcej nie szukajcie! On tam, gdzie ruch i żywot świeży, 
a nowa, coraz jaśniejsza światłość. Słowem, Duch święty to 
nie koronowany, muzułmański, azyatycki, martwy duch, ale 
europejski duch żywy, tylko ciągle czynny i twórczy. Co dzi
siejsza Ludzkość zna i uwielbia, a czem odróżnia się od minio
nych już średnich wieków, wszystko to sprawił, nie Szatan, 
ale rzeczywisty, od Chrystusa nam przyobiecany Duch święty. 
A kto temu przeczy, dopuszcza się przeciw Duchowi świętemu 
bluźnierstwa, które Bóg ciężko karze.

*
% ->ć

Duch święty, znaczący Treść Ojca i Syna, od obu odgar- 
nioną, Umiejętność Boży  i tameczne świata pierwocie w Bogu, 
a będący w równaniu: „Jaźń —  Jaźń,“ nie Jaźnią  jedną, jak  
Ojciec, ani Jaźnią  drugą, jak  Syn, lecz tylko dwu Jaźni tych 
łącznikiem; jestli może, w końcu końców, Niejaźnią? Bynaj
mniej ! Prawda, zaiste, że Niejaźń, tj. ogólna materya i ogólny 
Duch, będący jej duszą, a wyjawiający się w przyrodzonych 
siłach, rodzi się w dzielnicach Ducha świętego, jako Boga- 
świata; ale On sam nie był, nie jest nią i nigdy nie będzie. 
Czyli prawda, a z nią Byt, Wiedza, Żywot, wszech Boskość, 
nie są w ostatecznym, lub transcendentalnym gruncie swym ja -



zniorve? Czyli Absolut, jako Osobistość, nie jaźniowy? Duch 
święty, to Jaźniowość. Jako Jaźniowość jest On treścią Ojco
wskiej i Synowskiej Jaźni, a nawet toświatowej empirycznej 
i spekulacyjnej Niejaźni. Umiejętność Boża w naturze, w ciało 
i siły ubrana, a przez nie działająca, to nic innego, tylko od 
Jaźni Bożej posadzona Jaźniowość. Jaźniowość jest w końcu 
tamten świat, przenikający ten świat i wszystkiego wiekuista 
Podstata. Jak Ojca i Syna, tak i świata ona istotą, a ona 
Duch święty.

Skoro Duch święty znaczy Jaźniowość, od Jaźni Ojco
wskiej i Synowskiej wyróżnioną, lub treść Istoty Boga i Istoty 
świata; więc może On, będąc tą Jaźniowością, nie jest Jaźnią? 
O, nie! Czyli Duch święty, równie jak Syn, nie jeden i tenże 
sam Ojciec, wygarniający z siebie Człowieczeństwo i Świat; nie 
jeden i tenże sam osobisty Bóg. Na dnie Jaźniowością zwła
szcza pierwiastkowej, jest zawsze Jaźń. Czyli np. Adam, 
w którym zamyka się jaźniowość rodu ludzkiego wszech miejsc 
i czasów na ziemi, nie był osobistą Jaźnią, jak każdy z nas? 
Duch święty, jako świata pierwocie, jest Jaźniowością, ale jako 
osobisty Bóg-świat i trzecia Osoba w Przenajświętszej Trójcy, 
lub jako Bóg sam, Jaźnią. To rzecz jasna.

Łącznik w Równaniu danem, wiążący Jaźń z Jaźnią, to 
wyraz trzeci, jednako ważny, jak pierwszy i drugi. Jako Ró- 
wnacz dwu Potęg, sam ukazuje się równą im Potęgą trzecią. 
On tedy Jaźń, ale, jako już zna się, utajona. A Jaźń ta nie
skończenie ważna. Usuń tylko Łącznik, a natychmiast Jaźń 
druga odpada od pierwszej i pierwsza od drugiej. Syn odpry- 
skuje od Ojca, a Ojciec od Syna. I Trójca Przenajświętsza 
przepada. Łącznik tu trzyma oba wyrazy skrajne, albowiem 
w nim tkwi i jeden i drugi. Nie jest to ani Ja tameczne, 
jak Ojciec, ani Ty Boże, jak Syn, ale On przenajświętszy, tj. 
Bóg - świat, trzecia osoba w Bogu.
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Jeżeli równanie: „ JaM  =  J M -  które ukazuje się nam 
tak wyborne do całkowitego wyjaśnienia Przenajświętszej Trójcy, 
niedozwala Ci widzieć wyraźnie 'Jaźni, tj. Osoby Ducha świę- 
ego; to postaw na miejscu jego tró jkąt równoboczny: / \ .  na 
którym za średniowiecznych czasów wykładano tę rzecz. Dwa 
którekolwiek boki trójkąta tego, to Ojciec i Syn. Trzeci zaś 
bok jego, który jednoczy je z sobą i jest pomiędzy niemi ta- 
kimze, jak w równaniu naszem, Łącznikiem, występuje, jako 
jednemu i drugiemu zupełnie równy. On tak samo linia udziel
na, jak każdy z dwu przeciwległych mu boków. Duch święty 
jest tą linią udzielną. On tedy tak samo Jaźń, Osoba iak 
Ojciec i Syn. ' J

, / eszcze jeden a bardzo stary Sym bol P rzenajśw iętszej 
Jrojcy. Kapłaństwo egipskie, jak wiadomo, zasłaniało P ra
wdę w Sais, wyobrażającą Boga jedynego w Trójcy. Było to 
Koło 0 ,  przerżnięte dwiema przecinającemi się w środku śre
dnicami, pierwszą prostopadłą, a drugą poziomą. Pierwsza I 
wyobraża liczbę Jeden  i literę J , co znaczy Jedynego i Jeho
wę, lub Boga Ojca; -  druga tworząc na okół przyczepiające 
się do Jehowy kąty proste, z których każdy jednako bvł zna
kiem egipskiego E ze spiritus asper, jak u Greków ’wysta
wia Hermesa, lub Boga Syna; -  koło zaś, wiążące obie te 
średnice, a stanowiące pierwszy i główny zarys Kuli, wyobra
żającej W szechświat, lub Św iat w ogóle, to wyraz Demiurga 
lub Ducha świętego. Dziś jeszcze, gdy się żegnasz ręką od 
czoła do piersi i do obu ramion, lub gdy na ustach kreślisz 
chrześciański krzyż, opisujesz dwie te średnice i koło je ota
czające, lub Prawdę z Sais, która przeniosła się z tajemnicami 
egipskiemi do Rzymu, a później i do wiary naszej.

Symbol egipski jest pod tym względem najwyborniejszy 
iż kładnie nam przed oczy, nietylko Trójcę Bożą, ale i Kule 
Wszechświatową  i K rzyż Chrystusowy. Krzyż święcił się da- 
^ 110 Przed chrześciaństwem w mysteryach egipskich i greckich, 
a znaczył, stosownie do przecięcia swego w środku, lub na gó
rze, jeometryczny wyraz wszechświata, lub człowieka.



Jeszcze jedno wyobrażenie Przenajwiętszćj Trójcy. Pisarz , 
lub Autor, który coś wydał, Czytelnik  pracy jego, i przed nim 
otworzone dzieło samo, to Ojciec, Syn i Duch święty na je
dnym, z życia wziętym przykładzie. Autor stwarza tu  świat 
swój, który, acz sam martwy, myśl jego przecież żywą w so
bie zamyka, a czytelnik wskrzesza w sobie ten świat, prze
wodzi go do przeświadczenia i głosu, do takiego samego słowa, 
które go utworzyło i w nim zamilkło. W dziele tkwi duch, wią
żący Pisarza z Czytelnikiem, a jednemu i drugiemu, zwłaszcza 
przy wiernem pojmowaniu rzeczy, całkowicie równy. Czy książ
ka, którą czytasz, a która być niemoże ani pisarzem jej sa
mym, ani tobą, lecz łączy pisarza z tobą, tj. dwie jaźni, jest 
bez przeświadzenia?  Jest w niej przeświadczenie, ale tak utajone 
i milczące, jak Prześwadczenie Boże w Księdze wszcchistnie- 
nia, w przyrodzeniu. Gdyby w niej przeświadczenia niebyło, 
jakże mogłaby przelewać w Ciebie przeświadczenie swoje? Skoro 
zaś jest w niej przeświadczenie, to przyznać jej musisz, nie- 
tylko Jaźniowość, ale i Jaźń. Toż samo rozumie się o Duchu 
świętym, lub o Bogu-świecie, a to tern bardziej, że On jest 
Bóg sam.

Trójca Przenajświętsza przenosi się z tamtego świata w ten 
świat i przenika tu wszystkie, małe i wielkie stosunki. I tak 
np. na łonie każdej rodziny mąż, to wyobraźnik Boga Ojca, 
dzieci, to Bóg Syn, w ludzkość drobniutką rozłożony, a żona, 
lub matka, Ojca z Synem tym wiążąca w obu jednako całem 
sercem tkwiąca, to hebrajska Czekina, lub domowy Duch świę
ty. — W Państwie widzi się także Trójcę. Jest nią Król, lub 
inny Naczelnik, jako Ojciec jeden i jedyny; Lud, jako w mno
gość rozkruszony Syn i K onstyfucya , Prawo, lub Sejm, mający 
na czele swem Marszałka, jako wiążący Ojca z Synem Duch 
święty.

Jak Bóg Ojciec i Bóg Syn, tak i Duch święty przebywa 
tajemniczo w każdym człowieku i stanowi jaźni jego grunt. 
Że jest, pospołu z Trójcą Bożą całą, w nas Duch święty, to 
daje nam głębokie poczucie Prawdy, Piękności, Cnoty, Wolno-



ści, wszech Boskości, — daje Wiedzę bezpośrednią, lub świa
tłość przyrodzoną, a do Umiejętności i Poznania Prawdy nie
podległego usposobienie i uprawnienie.

Ojciec, Syn i Duch święty, nie trzej udzielni Bogowie, lecz 
jeden , jedyny, tenże sam Bóg, jako Bóg istny, Bóg-człowiek 
i Bóg- świat. To nie Troje, które jedno są, ale trzy Osoby 
w jednej Osobie, lub Trzej w jednym. Jest to jeden z dwoma 
Sobowtórami, lub Trzyrazy Tenżesam.

Tu kończy się nasze Przenajświętszej Trójcy przełożenie 
i pierwszy ktyzeozoficznego przedmiotu rozwój. Boga już 
znamy. Pierwiastek niebiański Człowieczeństwa i Świata także 
odsłoniony. Lecz Człowieczeństwo i Świat są jeszcze, na miej
scu tem, jedynie w Bogu. Potrzeba je tedy, jak ninie Trójcę, 
wyprowadzić z Boga, co stanowi dalsze Ktyzeozofii zadanie.



DROGI KTYZEOZOFII ROZDZIAŁ.

STWORZENIE 
ISTOT OSOBISTYCH.

POSADY TAMECZNE ŚW IATA TEGO.

CLXIY.

Stworzenie Jaźni człowieczeńskich i człowieczych.
Co znaczy właściwie dotychczasowa rostocz rzeczy, oparta 

na równaniu: „Jaźń —  JaźńD ? Bóg pogląda tu w siebie sa
mego, a wypatrzywszy w sobie: siebie, człowieka i świat, lub 
Ojca, Syna i Ducha, roskłada się w Przenajświętszą Trojce. 
Trójca, to wyczyn Boga, jako Boga samego, lub treść wydo
byta z Jaźni Ojca. Ale jest jeszcze Syn i Duch święty, lub 
Bóg-człowiek i Bóg-świat, lub Jaźń druga i Łącznik, których 
iścizna ma być tak rozwiniona, jak iścizna Jaźni pierwszćj, 
lub samego Boga.

*
*  *

Bóg Ojciec tedy, — a z Nim, jak naturalna, również Bóg 
Syn i Bóg Duch święty, którzy są w Nim i Nim samym, — 
wpatruje się w Jaźń równania drugą, lub w Istotę Omówcy
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swego, w wewnętrze Syna. I widzi tu  dwie,wyróżnione od sie
bie przyrody: jednę boską, drugą ludzką. Syn, jako niebiański 
Bóg-człowiek  w Bogu, jest koniecznie Bóg i Człowiek zarazem. 
Jako druga Osoba w Przenajświętszej Trójcy jest On Bóg  
a jako tameczny Człowieczeństwa pierwiastek w Bogu, Czło
wiek. Bóg Ojciec zatem, którego myśl staje się rzeczą, a słowo 
ciałem, oddziela w Istocie Synowskiej Boskość  od Człowieczeń
stwa. a przytem, ponieważ pierwsza i druga w Istocie tej się 
równoważą i są równie uprawnione, równa je  z  sobą, lecz prze
nosi człowieczeństwo  na zewnątrz i stawia je obok Boskości. 
Człowieczeństwo zaś na zew nątrz przeniesione, już wstępuje 
głębiej w powiaty świata i Rzeczywistości ziemskiej. Co wszy
stko wyrazić się daje w następującej ktyzeozoficznej formule:

a) JAŹŃ SYNOWSKA =  JAŹŃ CZŁOWIECZEŃSKĄ.

Widzi się już tutaj Jaźń człowieczeńską wydzieloną od 
J  aźni Synowskiej, acz w Niej jeszcze tkwiącą i z Nią węzłem 
tamecznym związaną; widzi się Człowieczeństwo wyłoniające 
się na zewnątrz z Istoty Bożej. Bóg Syn je płodzi, a Bóg- 
Ojciec ukazuje się jego babiącym Dziadkiem.

Tym sposobem stworzone było na piersiach tamtego świata 
Człowieczeństwo. Bóg Ojciec wydobył je z Istoty Syna i po
łożył przed Nim zewnętrznie. A istotą człowieczeństwa tego 
jest B oży Syn  sam, a jaźnią jego Ja źń  synowska. A jako Syna 
samego, tak i Człowieczeństwa Ojcem jest Bóg sam , Stwórca 
niebios, ziemi i wszystkiego.

A jako w Trójcy Przenajświętszej Syn wyszedł z Ojca 
i położył się za Ojcem, tak teraz Człowieczeństwo wyszło 
z Syna i położyło się za Synem. A świat ten wyróżnił się 
o jeden nowy stopień więcej od tamtego świata na wieczności 
łonie, a to, nietylko od Boga, ale i od Bożego Syna.

Człowieczeństwo to atoli odsłoniło i wyjawiło się tutaj 
dopiero jako jedna i jedyna Ja źń  człowieczeńską, a Ja źn i S y 
nowskiej całkowicie równa . To jeszcze, nie Wielość ziemska , 

lecz Jedność niebiańska. Człowieczeństwo znaczy tutaj li tyle,
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co człowieczeńska przyroda, lub istota, co człowieczeńskość. 
Człowieczeńskość przeto lub humanitas , essentia liominis, genus 
humanism in princip io  suo, wyszła tu  za Syna Bożego, lecz 
jeszcze nie wyczyniło się Człowieczeństwo samo, lub Człowie
czeństwo, jako zbiór istot ludzkich osobistych.

Jednakże odsłoniła się tutaj już tuteczna istota każdego 
z nas. Jest nią. Człowieczeństwo, z Synowstwem Botem w W ie
czności objęciach zw iązane , lub Człowieczeńskość, na której 
transcend entalnem dnie Boskość.

*
*  . *

Bóg Ojciec, a z Nim i w Nim także Syn i Duch Boży, 
wpatruje się ninie w położoną przed Bogiem Synem Ja źń  czło- 
wieczeńską. I widzi w niej powszechne, lub wszechświatowe, 
lecz jeszcze nierozgarnione w szczególne oddziały, a nieskoń
czone w sobie i nieprzeczerpane Człowieczeństwo, lub niezmie
rzony i burym odmętem jeszcze falujący człowieczeński Ogół. 
Rozdziela przeto na tłumy, rozszykowywa, stosownie do ró
żnej wartości wewnętrznej, słowem porządkuje Ogół ten i robi 
zeń różne człowieczeństw światy. Z Ogółu wystąpiły wielkie 
Szczegóły. Co wyraża Ktyzeozofia, nazywając osobne człowie
czeństwa głoskami greckiemi, w następującej drugiej formule:

b) JAŹŃ CZŁOWIECZEŃSKA =  Jaźń « +  Jaźń a 2 - f  
Jazn cc i t d . . . .  -j— Jazn fi —j- Jazu fi ~ -j— Jazn fi ® i td . . . .  

+  Jaźń y  -|- Jaźń y~ - f  Jaźń y 3 itd. itd. aż do -f- 
Jaźń co - j -  Jaźń co2 -j- Jaźń co3 itd.

Pierwszy czynnik tego ogromnego Równania, Ja źń  czło- 
w ieczeńska , jest Człowieczeństwo, jako Ogół wszechświatowy, 
będący Jaźni Synowskiej Omówcą, zaczem w gruncie rzeczy 
Bóg-człowiek sam i druga Osoba w Przenajświętszej Trójcy. 
Mnogie zaś Jaźni, odróżnione od siebie głoskami greckiemi 
różnej, coraz wyższej potęgi, a  stanowiące drugą Równania 
tego stronę; to Szczegóły , wydobywające się z Ogółu człowie-
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czeńskiego, lub Człowieczeństwa osobne, różnie od Boga usposo
bione, mnogie i ogromne, mające czasu swojego zająć i zaludnić 
kule ziemskie niezmierzonego wszechświata Bożego. Wszystkie 
roskładają się w ogromnych Obozach przed Bogiem Synem, 
jako zewnętrzny Istoty Jego wyczyn, oczekując roskazów Jego 
do wymarszu na miejsca swych przeznaczeń. A Syn Boży, 
jako druga Osoba w Trójcy, a jednorodzony, jeden i jedyny 
Bóg-człowiek sam, występuje tu, jako znany ze starego Za
konu Zabaot, lub Wojsk niebieskich Hetman.

Człowieczeństwo, Ogół wszechświatowy, rosprysło się tu 
taj w szczególne, a nieskończenie mnogie Człowieczeństwa ró
żnych słońc i ziem w kuli Wszechistnienia. A tamten świat, 
który był naprzód ii w Bogu, tj. li w Światłościach i Przy
miotach Bożych, a który rozszerzył się później w Trójcę Prze
najświętszą i jeszcze później w ogólne, powszechne Człowie
czeństwo, rospostarł się teraz już bez granic, jako nieprzeliczone 
wojska szczególnych Człowieczeństw różnoziemskich, i rozleje się 
wnet jeszcze niezmierniej, gdy każde z tych Człowieczeństw 
rozłoży się w krocie pojedyńczych ludzi. Tak tedy jako z Je
dności i Jedyności Bożej wydobyła się już Trójca; tak ninie 
wylała się z niej Wielość nieskończona, której Jednostki są 
iście tytanie, całą Arytmetykę każda w sobie zamykające, a to 
jako ogromne Człowieczeństwa różnych przystajni gwiaździ
stego nieba! I oto na łonie tamtego świata urodził się już 
Przedświat, złożony ze światów człowieczeńskich in potentia 
et in aeterno. A z Wieczności wypłynęła Rzeka Czasu w naj
pierwszej, jeszcze tamtoświatowej postaci, tj. jako Przyszłość, 
mająca zwolna zamieniać się w coraz to inną i w coraz dal
szą Teraźniejszość.

Każde z wielkich Człowieczeństw tych występuje tutaj 
jeszcze jako jedna Jaźń, a więc i jako jedna Osoba. Jest to 
więc Adam jeden, Adam drugi, Adam trzeci, czwarty, setny, ty
siączny, milionowy i tak dalej bez końca. A między Adamami 
temi są różnice, oznaczone w formule powyższej głoskami gre- 
ckiemi różnej potęgi. Każdy Adam taki, to pierwszy Człowiek



i praojciec jednego człowieczeństwa ogromnego, w którym czło
wieczeństwo to, jak w Bożym Synu, potentialiter jest zwinione, 
a z którego, jak z Bożego Syna, actualiter rozwinąć się musi. 
Każdy wielkie Człowieczeństwo całe, przez wieki rozwijać i co
raz szerzej rozmnażać się mające. A tyle ma się Adamów 
i utajonych w nich Człowieczeństw, ile światów na niebie, za- 
czem nieskończone mnóstwo. Wszelaki z Adamów stał się tu 
Rzeczywistością, albowiem Bóg sam wydobył go z Syna i po
dle Niego na piersi swej posadził. Rzeczywistość ta atoli jeszcze 
li tameczna.

W jaźni wszelakiego Adama dysze cała i pełna treść Ja
źni Boga-człowieka, zaczem i Boga samego, lub Prawda ze 
wszystkiemi Światłościami i Przymiotami swemi, które już 
z Teozofii są znane. Jednakże wielkie między Adamami za
chodzą różnice. Niema dwu Adamów na niebie, jak niema 
dwu ludzi na ziemi, zupełnie jednakich i do siebie podobnych. 
W jednym góruje np. Byt, w drugim Wiedza, w trzecim Ży
wot, w czwartym Piękność, w piątym Cnota, w szóstym Świę
tość itd. Krom tego zdolności i usposobienia ich są rozmaite. 
Jako na ziemi od Kretyna aż do Platona, tak na niebie od 
najniższego do najwyższego Adama są nieskończenie mnogie 
pośrednie stopnie. A usposobienie każdego Adama staje się 
później usposobieniem Człowieczeństwa, które się zeń rozwija. 
I Bóg widzi wielkie Społeczeństwo różnie uzdolnionych Człowie
czeństw na niebie, jak każdy z nas Społeczeństwo różnie uzdol
nionych pojedyńczych ludzi na ziemi.

W Adamie każdym, przedstawiającym Człowieczeństwo 
jednego świata wszechczasów, faluje i gra całe nieprzebrane 
morze Istoty Boga-człowieka. Wszelakoż żaden z nich, ani 
nawet źródło ich wszystkich, Człowieczeństwo w ogóle, mie
rzyć się z Bogiem-człowiekiem nie może, który jest samymże 
Bogiem. Nawet najprzedniejszy z Adamów, np. Jaźń w1000, 
niemoże przymierzać się do Boga Syna. On tylko najwięcej 
V, Jaźni Synowskiej. Inni s4 i/10, i/100) i/1000
tej Jaźni. Adamy, człowieczeństwa udzielne, to różne ułomki

36*
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Boga-człowieka, różne promienie wielkiego słońca, w którem 
tkwią, i początek biorą. Dopiero wszystkie Adamy, a z nimi 
wszystkie człowieczeństwa, po spełnieniu żywota ich czasów, ra
zem zagarnione, przedstawićby podołały w całkowitej pełni to, 
co zamyka w sobie Bóg Syn. Tu widzi się wielkie, niewypo
wiedzianie ważne Syna tego znaczenie.

TV Adamie każdym, który jest jednem Człowieczeństwem 
in ^potentia, mieszczą się już różne Narody, Szczepy, Plemiona 
i Rodziny, w jakie Człowieczeństwo to z czasem się rozpadnie. 
Dla di obniejszych już tych poddziałów nie stanowi Ktyzeozofia 
osobnego miejsca i ustępu.

*
*  *

Bóg Ojciec, a z Nim i w Nim Bóg Syn, oraz Bóg Duch 
święty, wpatruje się wreszcie w istotę mnogich tych Adamów. 
I ugląda we wszelakim z nich, jako w jednem wielkiem Czło
wieczeństwie, nieskończoną mnogość pojedynczych ludzi różnej 
wartości i potęgi. Rozgarnia więc ich, stosownie do mających 
następować po sobie pokoleń i ducha wieków, w różne szeregi. 
A wszelaki z szeregów tych kładnie się ciągle obok Adama swo
jego, w kształcie następującej ktyzeozoficznej trzeciej formuły :

c) JAŹŃ ADAMOWA =  Ja -j- Ja -f- Ja, +  Ja itd. 
T- J a ■ -j- Ja - -j- J a - itd. -j- Ja" -!- J a 3 -f- J a 3 itd.
+  Ja* +  Ja* -j- Ja*, i tak dalej bez liku, od po
czątku do końca czasów.

Pierwszy wyraz równania tego znaczy ród ludzki jednego 
planety, tak zwiniony w pierwszym człowieku, jak człowieczeń
stwa wszech światów i czasów w Jaźni człowieezeńskiej i w Ja
źni Synowskiej Boga-człowieka, lub ród ludzki, jako pierwotną 
Jedność; drugi zaś wyraz ród ludzki lenie sam, lecz rozwi
jający się i wyrastający coraz wyższą potęgą przez mnogie na
stępujące po sobie pokolenia i czasy w pojedyńczych osobach, 
lub lód ludzki, jako nieoznaczoną i oznaczyć się niedającą



Wielość. Każdy z ludzi stanowi pewien ułomek ze swojego 
Adama, a tkwi w nim i nosi go w sobie. Jako ułomków, tak 
i ludzi różna jest wartość. W jaźni każdego z ludzi żyje jaźń 
Adamowa, tj. człowieczeński planety jednego pierwiastek, lecz 
żaden z nich mierzyć się z Adamem swoim niemoże. Dopiero 
wszyscy ludzie, jakich planeta od początku do końca swego 
istnienia wydał, wyczerpują Adama swojego treść całkowitą. 
Pierwszy człowiek przeto mający tak wysokie ktyzeozoficzne 
znaczenie, nie jest ostatecznym Pawiana rozwojem i wyr ostem, 
jak twierdzą Naturaliści. On nie Syn ziemi, ale Syn Boga, 
a przychodzi z niebios tutaj i na krótki czas pobytu i wyczynu, 
swego, li na mieszkanie. Między zwierzem, synem ziemi, 
a człowiekiem, Synem Boga, jest wielka, żadnym mostem nie- 
związana przepaść. I nie historya naturalna, ale Ktyzeozofia 
wyjaśnia nasz początek na ziemi.

•&
#  %

W rostoczeniu Istoty Boga Syna widzi się loiczny Łaii- 
cusznik, złożony z trzech równań. Jedno wydobywa zeń Czło
wieczeństwo ogólne, drugie człowieczeństwa szczególne, a trze
cie pojedyńczych ludzi. We wszystkich trzech równaniach 
ma się dwa wyrazy skrajne, a w środku rozwieszony pomię
dzy niemi i obopólący ich Łącznik. Wyraz pierwszy znaczy 
tu także wszędy Ojca, drugi Syna, a łącznik Ducha świętego. 
Tak tedy Stworzenie Człowieczeństwa, Człowieczeństw i Ludzi, 
to nic innego, tylko rozwój dalszy Trójcy przenajświętszej. 
Ojciec tu czynny, jako Stworzyciel nasz, Syn zaś jako ten, 
z którego Istoty pochodzimy i wychodzimy. A tylko za po
mocą Ducha świętego Człowieczeństwo wszechświatowe Boga 
Syna, każde człowieczeństwo szczególne Człowieeczeństwa ogól
nego, i wszelaki z nas Aclama swojego, stać się może wyrazem.

Człowieczeństwo ogólne, z Jaźni synowskiej wydobyte, a isto
tą Człowieczeństw szczególnych i ludzi pojedyńczych będące, 
z niem zaś Adamy, jako człowieczeństwa z winione, i jaźnie
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ludzi pojedynczych, w których zamykają, się człowieczeństwa 
szczególne i człowieczeństwo ogólne, są, jak Syn Boży sam 
Bożym, wyrazem i obrazem. Jaźnie wszelakie, wielkie i małe, 
to Osobistości do Boga samego podobne, a pochodzą bezpośre
dnio z niebios. Są z tamtego świata i sprawują istotę naszę. 
Jako jaźnie tameczne, lub Jaźnie czyste, zanim się w ziemskie 
ciało ubiorą, zowią się w Ktyzeozofii, jako się namieniło, Ja- 
żniakami. Co Jaźniak? Człowiek w nas z niebios, nieśmier
telny, przed narodzinami swemi na ziemi i po za grobem, ró
wnie jak tutaj, tenże sam, a siebie i pokrewieństwa swego 
z Bogiem wszędy świadomy.

Odróżniać trzeba Jaźniaków od Duchów, których także Bóg 
stwarza, a których obaczy się bliżej niezabawem. Duchy, lubo 
na dnie ich także Osobistość, nie są Jaźniakami, a odnoszą się, 
nie do Królestwa Boga Syna, ale do Dzielnic Ducha świętego. 
Właśnie ku tern pewniejszemu wyróżnieniu czystych jaźni ludz
kich od jaźni duchów, nadało się im miano Jaźniaków. Ja- 
źniaki, to ludzie in potentia, nie zaś demony; ludzie, których 
przeznaczenie stać się ludźmi in ac tu ; lub ludzie Przedświata, 
który ma przeistoczyć się czasu swojego w świat. Ody Bóg 
wydobywa ich z Istoty swego jednorodzonego Syna, stwarza 
już, a raczej dalej roztacza człowieczeński Przedświat, który 
jest transcendentalnym człowieczeńskiego świata gruntem i zna
czy człowieczeński świat tamten, a który przebywa jeszcze na 
łonie Boga. Jaźniaki bytują w Przedświecie, lub w tamtym 
świecie, gdzie zachodzić mogą już różne ich wzajemne sympatye, 
lub antypatye, stosownie do podobieństw, lub niepodobieństw 
osobistej ich iścizny; bytują tam, aż spełnią się się czasy prze
znaczone, i wolno im będzie przejśdź z Przedświata w Świat, 
lub z tamtego świata w ten świat. Słowem, to dusze ludzkie 
w niebie, czekające na narodziny swe na ziemi.

Obok wszelakiego Adama, który jest początkowym, kro
ciami ludzi brzemiennym Jaźniakiem, stają na piersiach Bo
żych otaczające go, a zeń wydobyte i przynależne doń za
stępy Jaźniaków zwyczajnych. Bóg wszystkich nas wydobył



z Adama naszego na wieczności łonie, a co stało się raz na 
tern łonie, uiszcza się w czasach, ciągle po sobie bez po
czątku i końca następujących. Z wieczności w Czas, z nie
bios na ziemię przechodzimy, gdy kolej na nas nadeszła. Woj
ska te Jaźniaków w tamtym świecie składają się z pułków 
mnogich, znaczących następujące po sobie pokolenia ludzkie 
na ziemi. Wodzem ich Boży Syn , a rotmistrzami Adamowie.

Każdy z Jaźniaków jest człowiek pewien, od wszystkich 
innych wyróżniony, a mający osobne, godne siebie, usposobie
nie przyrodzone i posłannictwo Boże. On pewna treść Syna 
Bożego, pewne Słowo Ojcowskie stać się mające przezeń ciałem. 
W niebie gotuje się on do przeznaczeń swoich, a umacnia się 
do nich, zapatrując się na Boga - człowieka. Na ziemi zaś, 
gdy odzieje się w ciało, ma wolną wolą, którą otrzymał, i wła
sną siłą wewnętrzną lub tameczną, przy pomocy Bożej, okazać 
pradziwą swą wartość. Gdy ją okaże, będzie miał zasługę 
w niebie i na ziemi; gdy zaś nie, spotka go Sąd  i Potępienie. 
Kto będzie mu Sędzią? Bóg Syn.

Bóg, stwarzając na piersi swej i w niebie, lub w tam
tym świecie, wojska Jaźniaków światlane, przewiduje, w sku
tek danej im wolnej woli, ogólny ich upadek, gdy urodzą się 
na ziemi, wsiąkną w siebie cielesność i staną się, zapomnia
wszy wysokich przeznaczeń swoich, dziećmi zmysłowego świata, 
równającemi się robactwu. Porwie, skazi i ociemnieje ich ko
nar znikomości. Któż ma ich wtedy podnieść z upadku tego? 
Nikt inny, tylko sam Boży Syn. Niedość! Jeden jest Syn, 
jako i jeden Ojciec śród niebios. Na każdej ziemi zaś Syn 
ten rozkrusza się w nieprzeliczone ludzi krocie, A Większość 
głosów, z nią zaś przeważna numeryczność złych i głupich, 
odnosi wciąż górę nad maluczką liczbą Wybranych. Potrzeba 
będzie uwolnić świat od teroryzmu panującej na nim Mnogo
ści, a wskazać mu prawdziwą moc i władzę w niebiańskim,
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Boga pełnym jeniuszu, chociażby ten stał samotnie i w nie
zgodzie ze wszystkimi. Wreszcie Wielość nieskończona, przez 
ludzki świat rozlana, ma zawiązać się nareszcie w tę sarnę 
Jedność niebiańską, z której wybieża. Koniec równa się wszędy 
początkowi swemu. Jako więc w niebie, tak i na ziemi ka
żdej wyjawić się ma Bóg Syn , lub druga Osoba Przenajświę
tszej Trójcy, w znaczeniu Zbawiciela świata. Ztąd Bóg Ojciec 
przeznacza, jak Jaźniakom ludzkim, tak i samemu Synowi 
swemu ziemskie wcielenia.

Przeznaczeniem Syna Bożego jest przeto rozkładać istotę 
swą w Człowieczeństwa wszechświatów i czasów, tudzież w po
jedynczych ludzi, a później, gdy spełnią się czasy, a nadejdzie 
potrzeba, składać ją  na nowo i na powrót we wcieleniu własnem. 
On narodzić się ma na każdej ziemi, ażeby na niej był nie
biański pierwowzór, zamykający w sobie czystą, pełną, bożo- 
człowieczeńską Ludzkość. Ztąd, jako Ojciec rodu człowieczego 
Stworzyciel, tak Syn rodu tego Odkupiciel.

Pismo święte, za starych czasów i dla ludzi wiedzy niż
szej od wiedzy dni naszych pisane, dzierży się li ziemi tej, na 
której mieszkamy, i mówi o Chrystusie, jako o jednym i je
dynym Odkupicielu świata. Ale Prawda ta rozciąga się do 
całego wszechświata, w których jest ziem, podobnych do na
szej, a z niemi Adamów i Chrystusów, Człowieczeństw i Od
kupicieli ich krocie. Od czasu Kopernika rozszerzył się świat 
powszechny bez granic, nietylko dla Umiejętności innych, lecz 
także Ktyzeozofii.

■&
*  *

Teraz niektóre nawiasowe, lecz ważne, a nawijające się 
gwałtem uwagi.

Że wcielenia Boga Syna, jak tego wymaga Jego Przenaj- 
świętszość, muszą być niepokalane, rzecz jasna. Niedość więc 
że przeczystą dziewicę natchnie macierzyństwem Duch święty, 
On Bóg - światy zaczem Szafarz i Pan wcieleń! Narodziny sa- 
mejże Matki tej muszą być niepokalane! Tego chce, nietylko



niebiańska Istota Boga - człowieka, tameczny rozwój Słowa Bo
żego,, stającego się ciałem! Rzecz ta nareszcie rozumie się tu
taj, nie fizycznie, lecz transcendentalnie, gdzie pokalaność miej
sca niema i mieć niemoże.

Kto niepokalany początek wcielonego Syna Bożego i Matki 
Jego Przeczystej wyszydza, ten, nakształt zwyczajnych uczniów 
Eskulapa, niedomyśla się tego wcale, iż tutaj idzie, nie o ziem
ski, lecz o czysto niebieski Akt; ten okazuje tylko rozum cie
lesny i tuteczny, nic tamecznego pojąć niezdolny. Stoi on 
niżej od owych Pogan, którzy Herosów i Półbogów swoich ba- 
bili z najsnażniejszej moralnie dziewicy, tudzież z i "kry nie
bios, którą był nawet Zeus, albo Bóg inny. Dlań, jeżeli szuka 
światłości wyższej, następujące słowa: Niejestli Chrystus teo- 
zoficznym, etycznym, a nawet estetycznym, w Osobę history
czną, lub w Reał wcielonym Boga - człowieka Ideałem ? A Ma
donna, ono wcielenie Królowej niebios hebrajskich Czekiny, 
czyli to nie Ideał Panieństwa i Macierzyństwa, dwu rzeczy, 
które kobiecie nadają świętość; Ideał w duszy przeczystej po
częty, na chrześciańską Boga Rodzicę Dziewicę przeniesiony? 
Czyli Ideał sam w sobie nie jest snażny i niepokalany? Czyli 
on, otrzymując wcielenie swoje, lub stając się Reałem, jako 
np. wychodząc z duszy malarza na płótno, nierodzi się niepo
kalanie? Czyli wszelaka iskra z niebios wszelakie natchnie
nie święte, zapalające się nową dla ziemi światłością, może 
być pokalane? Czyli wszelaka myśl jenialna, wielka i święta 
nierodzi się tylko z niepokalanej głowy? Czyli zacne uczu
cia, westchnienia i łzy niewypływają z niepokalanej piersi? 
Czy chwalebne uczynki i ofiary, poświęcenia się i całopalenia 
nasze, męczeńską śmiercią świat zdumiewające, nie dzieci 
niepokalanej matki, to jest duszy naszej? Czy wszelaki z lu
dzi, jako Jaźń czysta, przechodząca z niebios na ziemię, 
niema w tamecznym gruncie i świecie swoim niepokalanego 
początku? Czy wreszcie tajemnica wcieleń jaźni, lub małżeń
stwo, nie jest jak najsłuszniej jednym z najświętszych Sa
kramentów? O mędrku tego świata, wstydź się i milcz! Ty



rzeczy i spraw tamtego świata niepojmujesz wcale, a może 
i nigdy pojąć ich niezdołasz. Tyś Naturalista. Więc Ci po
wiem, iż mózg twój niezostał wcale do transcendentalnych 
widzeń usposobiony.

Idzie się tu ciągle, jak każdy widzi, drogą Filozofii nie
podległej, a badanie nasze wychodzi, nie z Katechizmu, lecz 
ze skarbnic Bożych jaźni własnej. Wszelakoż, czego się je
dno tutaj tkniesz, wszystko, zgadza się z myślą Chrześciań- 
stwa. Nawet Immaculata conceptio najduje umiejętny grunt 
swój. Niejestli to dowód, że Prawda sama, wiekuistą rzeczy 
istotą i wiekuistem dla umiejętności zadaniem będąca, i Pra
wda chrześciańska nieróżnią się od siebie? Skoro masz cześć 
dla Umiejętności, zwłaszcza mistrzowskiej, o gruncie rzeczy 
czyniącej, powinieneś tedy uderzyć czołem przed wszędy wielką 
myślą i nauką Zbawiciela. Powinieneś ukorzyć się przed Nim, 
chociażbyś należał do wiary innej, albowiem, zaprawdę, Słowo 
Jego, to Słowo Boże.

Bóg stworzył nasamprzód Jaźń człowieezeńską, jako ród 
ludzki wszech światów, wyczyniający się w jednej Osobie; pó
źniej jaźnie szczególnych człowieczeństw, lub Adamów; a do
piero na samym końcu jaźnie pojedyńczych ludzi. - Zaczem 
stoi tu na czele Osobistość najwyższej potęgi. Idą za nią 
Osobistości wielkie, za temi zaś pospolite. Jakaż to dla Władz- 
ców ziemskich Mądrości nauka! Jeżeli żądasz np. założyć 
Szkołę; staraj się przedewszystkiem o dzielnego Rektora i sła
wnych Professorów, a opatrz ich przyzwoicie! Gdy będziesz ich 
miał, najdą się wnet i tłumy uczniów, a Szkoła twa zakwi
tnie. Gdy znowu chcesz utworzyć wojsko, wyszukaj nasam
przód słynnego Wodza, a później biegłych w sztuce wojennej 
oficerów. Prości żołnierze i ochotnicy zbiegną się już hurmem.
I będziesz miał wojsko porządne. Inaczej postępując, tj. gdy 
nasamprzód zbierasz uczniów, a potem każesz im Rektora 
i Professorów wybierać, lub gdy zgromadzisz wojsko i każesz mu 
naznaczyć sobie Wodza i oficerów, podkopiesz z góry posłuszeń
stwo i porządek. Wydasz wiele pieniędzy i celu nie dopniesz.



Bóg, ona Jaźń wszech Jaźni wielkich, średnich i małych, 
rządzi wszechświatem. Ztąd wynika, że tylko Jaźń taka, co 
najwięcej Boskości i Człowieczeństwa w sobie zamyka, taka, 
której niebiańska treść najpotężniejsza, rządzić może innemi 
Jaźniami bez trudu i zewnętrznego gwałtu. Chrystus sam 
jeden i bez żadnej pomocy obcej zbawia świat. Solon Ateń- 
czykom, Likurg Spartanom, Justynian średniowiecznej, a Na
poleon W. nowoczesnej Ludzkości daje prawo mądre i słynne. 
Każdy z nich dokonał, czego nieclopną żadne Sejmy i Zgro
madzenia ludu. Jedna myśl wielka wypływa li z jednej gło
wy jenialnej. Rzesze, gdy opracowywać ją poczną, zrobią 
z niej zawsze coś nędznego, albowiem śród nich mało mądrych, 
a wiele głupich. Dla tego terroryzm Rzesz najokropniejsza na 
ziemi władza, a Większość głosów, zabijając mniejszość jenialną, 
podkopuje szczęście, zgoła polityczny byt narodów. Przewaga 
liczby nad wewnętrzną dzielnością, to tyle, co przewaga dro
bniutkich, a mnogich Ja ludzkich nad Stwórcą ich Bogiem! 
Non vox multitudinis, sed vox divinitalis dat veritatem. Że 
większość głosów, a nawet ogólne głosowanie może być użyte, 
ilekroć chodzi, nie o coś najmędrszego, lecz tylko o poznanie 
woli narodowej w danym jakim  razie, rzecz jasna.

CLXY.

Stw orzenie duchów.

Bóg Ojciec, a z Nim i w Nim Syn, oraz Duch święty, 
pogląda wreszcie w Istotę trzeciej Osoby Trójcy Przenajświę
tszej, lub w Istotę Boga -świata, a jeżeli ma się tu na myśli
Równanie dane: „Jaźń Jaźń,“ w Istotę Łącznika. I widzi
się w Łączniku tym dwie podłóżne, równo - ległe od siebie i zu
pełnie jednakie linijki, w Istocie zaś tej światową, wszech tu- 
teczność przenikającą Dwóją. Duch święty albowiem jest 
Bogiem-światem; w Istocie jego zatem tkwi Bóg i świat, lub
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Boskosc i Światowość, ztąd ktyzeozoficzna pierwsza tu for
muła taka:

a) ŚWIĘTODUSKOŚĆ BOSKOŚĆ +  ŚWIATOWOŚĆ.

Lubo jeszcze nie ten świat sam, przecież już posada jego, 
tj. światowość występuje tu  jawnie z Istoty Bożej i oddzielona 
od niej zostaje, a kładnie się obok niej, jako Istność odrębna. 
Świat ten poczyna przeto wychylać się już widomie z tajemni
czych objęć tamtego świata, a badanie nasze czyni nowy krok 
dalej bardzo znamienity.

Co świętoduska Bosk ość ? To samo, co Duch święty sam, 
tj-_ Treść Istoty Bożej ze wszystkiemi jej Światłościami i Przy
miotami, lub Prawda w pełnej roztoczy, jaką podała nam Teo- 
zofia. Boskość ta  tkwi i w Ojcu i w Synu, a nieróżni się 
w nich od siebie, jako tu występuje, niczem. Już ją  znamy 
we wszystkich szczegółach; niepotrzebujemy więc tu oznaczać 
Jej bliżej.

A co świętoduska Światowośó? Ta, a nie inna Boskość, co 
powyżej, ale już od siebie samej i od Boga odgarniona, za- 
czem przyrodzone sobie usposobienie nosząca, odpaśdź od sie
bie i od Boga, a przeistoczyć się w nieboskość. Ona widzi 
w tamtym świecie tylko swe więzienie i wzdycha z głębin istoty 
swej za wyzwoleniem, za ucieczką w ten świat. Jest to tedy 
Prawda, dążąca na gwałt do nieprawdy, lub do ułudy i marnej 
mamony; Byt, w którego łonie wykluwa się chęć niebytu lub 
nicestwa; W iedza, tęskniąca za rajami niewiedzy, i Żywot, usi
łujący przejść w martwość bryły, lub w strupiesżałość materyi, 
w śmierć; jest to dalej Piękność, najdująca upodobanie w ziem
skiej Brzydocie; Cnota szukająca tryumfów w niecnocie, i Świę
tość, napojona myślą o słodkich nieświętości kanarach; —  jest 
to wreszcie Prawo, widzące zupełne swe zadowolenie tylko w bez
prawiu; Wolność, oprzeć się żądająca na niewoli; i Miłość, 
wyradzająca się gwałtownie w nienawiść. —  Greckie Eleuzy- 
nie prawią o żwierciedle Mai, w które spojrzawszy dusza przed- 
światowa i uglądając barwy świata rozliczne, goreje nagle żą-



dzą ucieczki z niebios na ziemię. Zwierciadło to wisi przed 
światowością świętoduską i ona utkwiła w nie wzrok pożądliwy, 
a niema już żadnej innej myśli, chęci i woli, jak  wywędrowa- 
nia najspieszniejszego w dzielnice przestrzeni i Czasu. Co zna
czy zwierciadło M ai? Przyrodzone usposobienie wszelakiej 
istoty do stania się tern in actu, czem jest in potentia, lub 
do dopełnienia swych przeznaczeń.

Tenże sam charakter okazuje świętoduską Światowość ró
wnież pod względem Przymiotów Bożych, których stała się 
uczestnicą. I tak np. ona, to niezmierzoność, dążąca do skur
czenia się wszędy w pewne rozmiary i granice; wieczność, wy
lać się żądająca w Czas, i wszechobecność niepokojona słod
kim jednej, maluczkiej i krótkiej, lecz zachwycającej Obecności 
obrazem; — to nieprzemienność, k tóra się w niebie bardzo 
znudziła i dla tego tęskni za przemiennością ziemską; —  to 
Bezwzględność, smakująca, z podobnegoż powodu, we wzgle- 
clnościach, równie już niezależność w sine cura zależności i Nie- 
wypowiedzialność w pełnem wypowiedzeniu swej myśli, chęci 
i woli; -— to Osobistość, widząca więcej szczęścia w nieosobi- 
stości, a Jaźń, wolącą być niejaźnią. Słowem, światowość 
śród niebios czuje się tak nie na miejscu swojem, jak człowiek 
w balonie śród eterów górnych. W szystkie te cechy wewnę
trzne świętoduskiej Światowości wypływają właściwie z samej- 
że Ducha świętego istoty, k tóry jest i Bogiem i świata p ier
wiastkiem, a tworzy świat, oraz umiejętność przez wewnętrzny 
myśli niepokój, przez Antynomie i obosieczną Dyalektykę. 
A cechy te  nie są bynajmniej coś Złego. Cóż ternu winna 
świętoduską Światowość, iż Bóg sam, chcąc z niej mieć dobry 
m ateryał do mającego się stworzyć świata, tak ją  usposobił?

Jeszcze coś, co przyda się nam później i niezadługo. 
Świętoduską Boskość, jako czysto niebiańska, jest pomiędzy 
innemi przymiotami swemi, równie jak  Bóg sam świetlana. 
Jakąż więc barwę mieć może świętoduską Światłość? To świa- 
tlaność niebios, z której wnętrza wygląda ciemność ziemi; za- 
czem światlaność chmurą zarumieniona, łub, jak w jutrzence
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lóżana. Zaczem taka sama, jak wewnętrzne światówości tej 
życzenia.

*
*  *

Jako Bóg Ojciec sam, tudzież Bóg Syn, tak i Bóg Duch 
święty, lubo w Nim żyje i dysze już wszechświata niezmie
rzonego pierwiastek i panteistyczny Absolut, jest Osobistością. 
A Osobistość to Boża, zaczem tak prawdziwa i bezwzględna, 
tak ścisła, iż nic a nic nieosobistego ani się w niej mieścić,1 
ani z niej wydobyć się niemoże. Boskość też świętoduska jest 
Osobistością równie pełną w sobie i bogatą, jak Osobistość Bo
ża, a Swiatowość świętoduska ukazuje się tąż samą Osobisto
ścią, lubo przesiąkłą życzeniem zamienienia się w Nieosobistość 
tj. Osobistością in re, actu et principio, a Nieosobistością tylko 
111 potentia, voluntate in spe. Ztąd też mówiło sie powyżej 
o Boskości i Swiatowości świętoduskiej, jako o Osobie.

Gdy Bóg Ojciec wychodzi z siebie za siebie, Osobistość 
Jego wyświęca się, nie jako nieosobista Treść Istoty Bożej, 
lub podstata bez przeświadczenia, ale jako Trzy Osoby Trójcy 
Przenajświętszej, we wszystkiem, a więc i co do Osobistości, 
sobie zupełnie równe. -  Gdy znowu Bóg Syn kładnie się za 
sobą, Osobistość Jego, to także nie treść bez przeświadczenia, 
nie coś nieosobistego, ale wojska ogromne Jaźni człowieczeń- 
skich i Jaźniaków, lub same Osoby. Z Boga osobistego, czy 

m Ojciec, Syn, lub Duch święty, -  z Absolutu, oznaczo
nego jako Osobistość, wychodzić mogą na widownią wiedzy 
naszej tylko Osoby, tylko osobiste istoty.

Jak Ojciec i Syn, tak też Duch święty jest jeden, jedyny. 
Ale każdy z Nich, tern bardziej zaś Ostatni, on światy lub 
Mnogości rzeczy pierwiastek, sadząc siebie za sobą, lub prze
nosząc się zwolna, krok za krokiem, z tamtego świata w ten 
świat, z Jedności niebiańskiej staje się Wielością ziemska, 
a z jednej Osoby, Osób ćmą.

Z tych sprawozdań wynika, że tak świętoduska Boskość, 
która jest światlana, jak różana świętoduska Swiatowość nie
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jest również treścią niebiańską bez przeświadczenia i jaźni, 
podobną do ogólnej materyi, lub do ogólnego ducha, lecz 
składa się z Osób, tj. z duchów osobistych. Właśnie Osobistość 
tych duchów niedozwala świętoduskiej Światowości rozlać się 
natychmiast i bez żadnych korowodów dalszych w nieosobisty 
świat.

W Boskości świętoduskiej są tedy J)uchy boskie, a w Świato
wości świętoduskiej Duchy światowe. To już konieczna i jasna. 
Pierwsze wiernym ukazać się muszą Ducha świętego obrazem 
i będą, równie jak On, św iatlane; drugie zaś, jako wierny 
charakteru Światowości świętoduskiej wizerunek, przedstawia
jąc w sobie walkę niebieskiego światła z ziemską ciemnością, 
rozleją się nieswornie, nakształt wielomilowych jutrzenek, 
i będą różane. Tamtych imię: Aniołowie, a tych: Demony.
Ztąd druga, innym tylko i bardzićj rozwinionym wyrazem 
pierwszej będąca, ktyzeozoficzna formuła:

b) ŚWIĘTODUSKOŚĆ =  ANIOŁOWIE +  DEMONY.

Otóż i wyczyniły się z Ducha świętego osobiste duchy.
Co Aniołowie? Duchy niebiańskie i osobiste, na obraz 

i podobieństwo Ducha świętego utworzone, wierne temuż Du
chowi, jako Panu i Wodzu swojemu, a zostające, pospołu  
z  Nim , w zaszczytnej służbie Boga Ojca i Syna. Niema w nich 
chęci do odpadnięcia od Osobistości sobie danej, a więc i od 
Boga, który jest Osobistością pierwiastkową, ani też myśli 
i woli innej nad myśl i wolą Bożą. Są to promienie ze Świa
tłości Dacha świętego, uosobione i wolnością najwyższą obda
rzone, a ztąd zawsze z Bogiem jednozgodne. Oni całkowicie 
Pańscy, a należą, równo z Panem i Trójcą w Nim Przenaj
świętszą, wyłącznie do Boskości Ducha świętego i do niebios. 
Niepatrzą we zwierciadło Mai i niepragną wcale opuścić tam
tego świata, ani wcielać się w materyą i zaludniać ten świat, 
co widzi się u Duchów innych i w Jaźniakach, ale idą na 
ziemię tylko za rozkazem Bożym, ku ulżeniu cierpień i po
cieszeniu Nieszczęśliwych. Z tej strony każdy z nich jest
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Paraklet w swoim rodzaju. Biorą w opiekę ludzi, strzegą czy
je g o  w nich sumienia i poddają im ochotę do zacnych my
śli, szlachetnych uczuć i dobrych uczynków. Wszech tchnie
nie Ducha świętego, mianowicie zaś w sprawie Boga i niebios, 
przynoszą na światlanych swych forgach i przelewają w duszę 
śmiertelnych. Są to posłowie niebios do ludzi i pośredniki mie
dz} Bogiem a nami. Prosi się atoli rzecz tę zrozumieć na
leżycie. Niebiosa, to nie Eldorado, wymyślone od bujnego umu 
romansopisarzów i mózgów średniowiecznych, istniejące tam 
gdzieś za gwiazdami, ale wewnętrzna świata tego istota. Aniół 
bieży np. z niebios piersi człowieka do ziemi w ręce jego, gdy 
tenże daje w sparcie ubogiemu. Takie sposoby mówienia nie 
tłumaczą się nigdy literami.

Istotą Aniołów jest znana nam już z góry świętoduska 
Eoskość. W nich rozłożona zostaje Prawda jedna i jedyna, 
którą jest Bóg, w krocie prawd ogólnych, szczególnych i po- 
jedyńcz}ch. Jeden z nich znaczy prawdę np. humanistyczną, 
diugi estetyczną, trzeci etyczną, czwarty teozoficzną itp. A na 
dnie wszystkich tych prawd, jeżeli dotrze się w nich aż do 
Absolutu, tj. do Osobistości, utaja się zawsze Aniół, lub 
niebiański duch osobisty będący ich uprawiaczem, opiekunem 
i stróżem. Co tylko prawdziwego, to osobny Aniół, lub Anio
łek.  ̂ Za Prawdą idą wszystkie, wydobywające się z niej Świa
tłości. Aniołowie są przeto nieskończenie mnogie bytu istnego, 
tj. niebieskiego rodzaje, wszystkiego możebne rozdziały i roz
dzialiki wiedzy, różne postaci wyższego żywota; słowem, wsze
laka Boskośc, od Ojca i Syna oddzielona, do Ducha świętego 
pi z} należna, a przezeń i duchy Jego światlane przejśdź ma
jąca w świat ludzki. Że każdy z Aniołów jest w swroim za
wodzie jedyny, tameczny i jaźniowy, nieogarniony, wszechobe
cny, twórczy, wszechmocny, nieprzeczerpany, sprawiedliwy, 
opatrzny, zbożający itd., rzecz jasna, albowiem każdy pełnym, 
acz inn} m Ducha świętego, a tern samem i Boga wyrazem.

Najczęściej Aniołowie znaczą Boioohrazowości rozmaite, 
a z -niemi Ideały, Piękności, Cnoty i Świętości. Bożoobrazo-



wości i Ideały wszech Boskości są koniecznie i zawsze osobi
ste, a mają własną Jaźń wyraźną. Ztącł można je uważać za 
wcielenia anielskie. Ideał niemoże mieć innej myśli i woli, 
jako ten, który go stworzył. On odpaśdź od Stwórcy swego 
niemoże, albowiem Stwórca sam tkwi w nim. On duch este
tyczny, etyczny i Boży, który wyjawia się człowiekowi, jako 
wizerunek z niebios, jako pierwowzór wszystkiego dobrego, 
a przypomina mu ciągle Boga i tamten świat. On duch opie
kuńczy, który strzeże i pielęgnuje w nim wszech niebiańskość. 
Każda osobna Piękność, Cnota i Świętość jest Aniołem oso
bnym, a każdy człowiek moralnie piękny, cnotliwy i święty 
jest pewne anielskie wcielenie. I nie sama to przenośnia, 
lecz także prawda rzetelna, kiedy się mówi, że z oka nie
winnej dziewicy, lub Cnotliwego, lub Świętego, wygląda ty
siąc Aniołów. Empiryczna Aniołów siła nie jest tak wielka, 
jak w Demonach, ale za to niebiańska ich wartość, go
dność i moc tern większa. Oni ze wszystkich duchów naj- 
podobniejsi do Jainiaków , a więc już z tego powodu bardzo 
wysokie ich znaczenie. Aniół atoli doskonalszy i przedniej- 
szy jest od ziemskiego człowieka, albowiem pierwszy jest tak 
mądry i czysty, iż myśl i wola jego zgadzają się zawsze z my
ślą i wolą Bożą; drugi zaś błądzi i grzeszy.

Ponieważ w Aniołach rozkładają się w nieskończenie mno
gie szczegóły i pojedynki wszystkie Światłości i Przymioty 
Boże, przeto jest ich liczba nieprzeczerpana. Dzielą też ich, 
stosownie do różnych ich przeznaczeń, na Cherubinów, Archa
niołów, Serafinów itp.

A co są Demony? Duchy osobiste, jak Aniołowie, jednakże 
nie ze świętoduskiej Boskości, lecz ze świętoduskiej Światowo- 
wości wydobyte, a ztąd znaczące już, zgoła śród niebios, w któ
rych jesteśmy ninie, przyszłe nieosobistości światowe, lub siły 
przyrodzone, słowem, to samo, co greckie Tytany. Każdy 
z nich jest, pomimo swej Osobistości tamecznej, już in potentia 
et spe, jakiś Duch ogólny, do Heglowskiego Ducha bezwzglę
dnego podobny. Są to już Duchy wielkich wszechświatów,
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jaśnieć mających na gwiaździstem niebie, Duchy nieskończe
nie się rozpościerające i w Bezmiary wstępujące, jako np. 
u Greków: Ejmarmena, przeznaczenie; Chaos, odmęt; Chronos, 
czas; Rea, przestrzeń; Uran, niebo; Ereb, piękło; Gaja, zie
mia; u Egipcyan: Ft as, światło; Knef, ruch; Feniks, żywot 
i ogień; Atora, noc, itp.

Ma się atoli między Demonami, nietylko Duchy świato
wych Ogółów, lecz także duchy światowych Szczegółów, które 
są jeszcze bardzo gigantyczne, jako np. u Finnów: Laaus, król 
ciemnej Północy, panujący w Pahiolu, tj. w krainie bieguna 
północnego ziemi, i żona jego Luhi, matka mrozów i lodów; 
Tara, olbrzym pożaru; Wipumen, ciężkość i nieruchomość ma- 
teryi; Wainemoinen, łyskawiczość; — lub u Celtów: Deon 
i Adran, rozdzielacze materyi w osobne ciała; Pabo, rozpła- 
dniacz życia, Ruan, sprawca przeobrażeń; Gwair, odnawiacz 
świata itp.

Są w liczbie Demonów nareszcie Duchy światowych Poje
dynków, lub pojedyńczych rzeczy i sił przyrodzonych, jako np. 
u Litwinów Wirszaitos, mistrz wiejskiego gospodarstwa; Sznej- 
brat płodność ptasza; Ragut, wódz pijaków; Birżulis, duch 
oracz; _  lub u Słowian: Baj, Bóg powieści; Radamas, Bóg 
dobrej rady; Godun, Bóg godów weselnych; Lubicz i Miłosteńki, 
Strzygi, Haiłki, Majki, Blawary, Krasnalki itp.

Są to same Tytany, Półtytany i Ćwierćtytany, które, po
mimo tego, iż są świętodoskiego pochodzenia, opuszczają rade 
niebiosa, a harcują w postaci żywiołów i mocy przyrodzonych 
rade na ziemi. Widzi się tutaj pyszne i zućhwalne naczynia 
w ręku Boga, których On użyje przy stworzeniu i urządzeniu 
świata.

Demony, to Władze i Potęgi Boże, od Ducha świętego 
piastowane, które przeszedłszy na łono Przyrodzenia, stają się 
Siłami, a przerzuciwszy się w powiaty ludzkiego myślenia Idea
mi. Idee też opanowywują tak ludzi, jak Demony, i wiodą ich 
często ku własnćj szkodzie, lub zgubie. Jeżeli Aniołowie przy
noszą nam niebieskie natchnienia, to Demony tchną w nas



—  579  —

ziemski ogień wszech krewkości i namiętności. Także Demony 
szafują Umiejętnością i Mądrością, ale li ziemską. Dzisiejsza 
ludzkość, za materyalizmem i złotem goniące, a tylko w Fi
zyce i Matematyce rozum swój ćwicząca, jest od nich straszli
wie opętana.

W Demonach widzi się Jażniowość, z Ducha świętego wy
dobytą, ale bez Jaźni wyraźnej. Jażniowość ich jawna, ale 
jaźń transcendentalnie utajona, albowiem one już przyrodzone 
siły in potentia. Krom tego Duch święty rozdzielił między 
Aniołów Jaźń swoję, a dla Demonów zachował jażniowość. 
Demony stanowią od Ducha świętego odgarnioną Jażniowość, 
jako Istoty Jego półosobistą i półnieosobistą treść, lub jako 
Łącznika znaczenie; Aniołowie zaś, to powtarzająca się nie
skończenie i rozlicznie Jaźń samego Ducha świętego, a z nią 
Ojca i Syna. Demony są wielkie siły i wielkie Idee, których 
Osobistość rozpływa się w nieskończoność, a których Osoba 
niewyraźna. Jest to Jażniowość jeszcze tameczna, ale już bar
dzo pokrewna z niejaźnią i światem.

Bóg Ojciec, zostawując Aniołów w pokoju i na cichem 
tamtego świata łonie, dla tego, iż przy całej swej wolnej woli, 
wyjśdź zeń nieźądają, a przeto służyć Mu niemogą za mate- 
ryał do stworzyć się mającego świata, pogląda teraz bliżej 
w istotę Demonów. I najduje w nich ciągłą Dwóją, same 
Przeciwieństwa. I tak obok ducha światła, kładnie się duch 
ciemności. Tutaj duch dnia i duch nocy; tam duch ciepła 
i duch zimna; indzie duchy przyciągania i odpychania, spój
ności i rozstrzału; indzie przeciwne sobie duchy dwu biegu
nów magnesowych, dwu elektryczności, i tak dalej bez końca. 
Bóg rozgarnia przeto duchy te w dwa rozstępy, tj. w Agato- 
clemonów i Kakodemonów, lub dobrych i złych duchów.

Ale tym sposobem powstają w tamecznym Ducha świę
tego Królestwie trzy zastępy osobistych duchów, a z niemi

87*



trzecia, innym tylko pierwszej i drugiej wyrazem będąca kty- 
zeozoficzna formuła:

c) ŚWIĘTODUSKOŚĆ == ANIOŁOW IE - f  AGrATODEMONY 
4- KAKODEMONY.

Ku oznaczeniu dwu zastępów, w której rozpadają się De
mony, wzięło się nazwy greckie, ale mają one także inne na
zwiska, jako np. Amszaspandy i Dimy u Persów, N ifljoty 
i Muspeljoty, u Normanów, Strvoliny i Obry u Słowian, Heiumo- 
je r y  i Kumany u Madziarów, Wainemoneny i H yjzy u Finnów.

Któż niepostrzega tu taj, jak  z Istoty Ducha świętego wy
stępuje, nie tylko ten św iat, ale, z Agatodemonami np. świa
tła, ciepła itp ., tudzież z Kakodemonami ciemności, zimna, 
zgoła zw yczajna Fizyka ? I zgodna to z Pismem, gdzie z Bucha 
wydobywa się woda i krew. Ale wszystko to dzieje się je
szcze na piersiach tamecznego bytu, lub w objęciach tamtego 
świata, zaczem ma kształty  transcendentalne, tj. osobiste. Ja
koż ponieważ Osobistość wszech nieosobistości grunt, transcen
dentalna istota, lub wiekuisty rdzeń rzeczy, który utracają 
dzisiejsze nauki przyrodzone, Fizyka ta ktijzeozoficzna, pomi
mo krzyków na nią, iż jest tylko poezyą, ukazuje 
miary głębsza, a nawet prawdziwsza od Fizyki naszej, 
pirycznej

Demony, które ukazywały się z początku i jeszcze z da 
leka, nakształt jutrzenki, różane, rozłożyły się teraz j  e 
i ciemne, lub białe i czarne. Są to transcendentalne nazwy 
solarności i telluryczności, lub słonecznośei i ziemskości, także 
sił dodatnych i sił ujemnych.

Aniołowie i Kakodemony wyczyniają się przeto w tam e
cznych Ducha świętego dzielnicach, który jest w Równaniu da- 
nem Łącznikiem , jako dwa przeciwne sobie krańce transcen
dentalne, a A goto demony stoją pomiędzy niemi, jako trans
cendentalny ich środek. Agatodemony są jasne, słoneczne, 
ale nie światlane, jak  Aniołowie. Jasność, lub słoneczność ta  
jest już światłością ziemską w obec światlaności niebiańskiej,



lub św ia tłośc ią  b ia łą , sprawującą przejście do ciemności i czar- 
ności Kakodemonów. Że tuteczna słoneczność podobna do 
tamecznej światłości, to przyczyna, iż często Agatodemonów 
i Aniołów biorą za jedno. Lecz Aniołowie są potęgi niebieskie, 
a Agatodemony po tęg i ziemskie.

Duchy, jako się to już zna, rozkładają się w trzy ogro
mne Obozy. Każdy z Obozów tych ma swego Hetmana i na
czelników, tj. duchów najprzedniejszych tego rodzaju, do k tó
rego on należy. I tak, podług podań Hebrajskich, hetmanem 
Aniołów jest M ichał Archanioł, a hetmanem Demonów, w ogóle 
C zartam i zwanych, S zatan . U Greków i innych ludów starych 
niema Aniołów, ale za to z Demonów wyróżniają się Agato- 
i Kakodemony. Wodzami pierwszych i drugich są, u Greków 
Zeus i Ty fo n ;  w Egipcie: O zyrys  i U a b is; w Fen icy i: S ydek  
i B obak; w Chaldei: Nebahazi i T artak:  w Arabii: Tagut i E l- 
bis; w Skandynawii: S u rtur  i F im bultyr; w Iranie: Ormuzd
i A rym an; u Litwinów: Sotiuar i T yknis; u Słowian: B ie ł-  

boh i Czernoboh.
Widzi się niemal wszędy, że Agatodemony przyjmują miano 

pogańskich Bogów , a Kakodemony zostają Demonami nieprze- 
miennie. Jest to znak, że w pierwszych ma się jeszcze wiele 
Boskości, a drugie przedstawiają już grubą ziemskość.

Kakodemony nieznaczą w Ktyzeozofii bynajmniej złych  
duchów. Potęgi białe i czarne  potrzebne są Bogu jednako do 
stworzenia świata, a są zarówno dobre. Z tego powodu zgoła 
Szatan  sam  niejest wcale złą istotą w starym testamencie. 
Idzie on do niebios i rozmawia z Bogiem, ilekroć się mu to 
podoba. Wchodzi nawet z Bogiem w zakłady. Czyta się to 
np. na początku ksiąg Jobowych : „I stało się niektórego dnia, 
gdy przyszli Synow ie Boży, aby stanęli przed Panem, że też 
przyszedł i S za tan  między nie. Tedy rzekł Pan do Szatana: 
„Zkąd idziesz?“ I odpowiedział Szatan Panu, i rzekł: „Okrą
żałem ziemię i przechadzałem się po niej.“ I  rzekł Pan do 
Szatana: „Przypatrzyłżeś się słudze memu Jobowi, że mu nie
ma równego na ziemi? Mąż to doskonały i szczery, bojący się



mnie i odstępujący od Złego.“ I odpowiedział Szatan Panu 
i rz ek ł: „Iżaż się Boga Job darmo boi ? Azażeś Ty go nieod- 
grodził i domu jego i wszystkiego, co ma, w około zewsząd? 
Błogosławieństwo sprawom rąk jego i dobytek jego rozmnożył 
się na ziemi. Ale ściągnij tylko rękę twoję, a dotknij wszy
stkiego, co ma. Obaczysz, jeżeli Ci w oczy złorzeczyć niebę- 
dzie.“ Tedy rzekł Pan do Szatana: „Oto wszystko, co ma, 
jest w ręce twojej. Tylko nań nieściągaj ręki Twojej.“ I od
szedł Szatan od oblicza Pańskiego. “ — Czyli tu Szatan nie
podobny do Komisarza, lub Ekonoma w jakich dobrach Pań
skich? On tutaj, nie duch zły, ale pełnomocnik Boży. Do
piero później Szatan i czarty nabierają znaczenia złego. Z jakich 
powodów ? Światło, ciepło są miłe, a ciemność, zimno, przykre. 
Ztąd Agatodemonów dobroczynność, a Kakodemonów złoczyn- 
ność. Wreszcie przeniesiono duchy te w powiaty etyczne, 
uglądając w nich sprawców dobrego i złego.

Dzisiaj widzi się uciosane w używaniu pojęcia Agato- 
i Kakodemonów, lub oburzające Qui pro quo. I  tak np. Ostate
czności polityczne, socyalne i inne, Czarni i Czerwoni wszech 
powiatów, przezywają się na wzajem złymi duchami. Rzym 
widzi w całej Oświecie nowocześnej urób złego ducha, a ludzie 
postępowi wszech narodów dzisiejszych zowią Rzym złego du
cha opiekunem i sługą.

*
*  *

Przeznaczenie Ducha świętego jest, wydobywać z Istoty 
swej nowe obozy duchów, ilekroć okaże się tego potrzeba, 
tj. ilekroć Bóg Ojciec, stwarzając nowe światy, tego zażąda. 
Dalsze Jego przeznaczenie jest, pracować wszystkiemi potęga
mi podczas stworzenia świata, nawet temi, które już odeń od
padły; hamować luźne wybryki ostatnich, a sterować niemi 
tak na piersiach Przyrodzenia, jako i w powiatach Umiejętno
ści ludzkiej. Co i gdzie we wszechświecie objawił Syn Boży, 
jako Słowo Boże z niebios, to duch święty, wszech umieję-
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tności mistrz, ma za tejże pomocą wyjaśnić, sprawdzić, szerzej 
i pełniej rozwinąć. A uczyni On to, posyłając w celu tym 
duchy swe światlane do ludzi myślących i robiąc je tychże 
jeniuszem.

Jak Boga Syna, tak i Ducha świętego, naznaczonem od 
Ojca zadaniem jest wcielać się w ludzi tego godnych  na ziemiach 
i w czasach różnych, a opowiadać przez usta ich potrzebną 
światu tutecznego i tamecznego Zbawienia Mądrość Bożą. Ina
czej, świat ludzki, pod wpływami coraz to bezwstydniejszych 
mądrości ziemskich, zapomniałby pochodzenia swego z niebios 
i zezwierzęciałby zupełnie. Jako Syn, tak i Duch Boży tam 
tylko wcielić  się może, gdzie urobiła się godna ku temu przy
jęciu Jego fiiepokalaność.

T rójca P rzen a jśw ię tsza , sprawująca dzielnicę Boga Ojca, 
W ojska Jaźniaków, należące do Boga Syna, i Obozy duchów, 
stojące pod zarządem tego, którego imię Spiritus creator i Pa- 
raklet, to już św ia t tam ten , k tóry  w yszed ł z  Boga za  Boga, 
a kładnie się tuż przy Bogu i na okół Boga, lub świat tam
ten, który staje się transcendentalną świata tego istotą.



TRZECI ITYZE0Z0FI1 ROZDZIAŁ

STWORZENIE ŚWIATA.
CLXVI.

Stworzenie Przyrodzenia.

Znacieli Gędźbę sławną, „ Stworzenie ś w i a t a przez Hay- 
dena ? Także Ktyzeozofia wyśpiewać ma tutaj Gędźbę podobną 
i, o ile duch Umiejętności tego dozwoli, dać swoję „Pieśń 
Pieśni.u Przedmiot tu  ważniejszy od Salomonowego Peanu.

Ma 011 już Boga i Świat tamten, złożony z frojćf~Prze- 
najwiętszej, z nieprzeliczonego Wojska Jażniaków i z ogromnego 
bez granic Obozu rozmaitych Duchów. Są to już Posady świata 
tego> ale świat ten sam jeszcze się nie wyjawił, jeszcze niewy- 
wędrował z niebios, jeszcze tkwi w macińcu tameczności, 
a więc jeszcze się nienarodził i nieistnieje. Bóg postanawia 
wreszcie go stworzyć, ażeby mógł zakończyć nim rozpoczęte 
i tak  daleko już posunione swe dzieło.

Ale Bóg byt wiekuisty; —  także wszystek świat tamten 
byt wiekuisty. Niebo, to Przedwieczność i Wieczność. Świat ten 
zaś znaczy Znikomość, której ani Przedwieczność, ani wieczność 
wygarnąć z siebie memoże. Bóg stworzył wszelaki byt rze
telny, do bytu w sobie podobny; bytu jednakże pozornego, 
bytu niebytu, mamony, lub próżności nad próżnościami, stwo
rzyć niepodoła, albowiem to niezgadza się z istotą i Doskona-
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łością Jego. Znikomośc powstać może, nie z Boga samego, 
lecz tylko z jakiegoś bytu rzetelnego, ale pochodnego; z bytu, 
który odpadnie z własnej woli od Boga i samego siebie, a sta
nie się przez to bytem niebytem. Ona, nie Stwórcy, lecz Stwo
rzenia córa.

Tak też staje się rzeczywiście. W dzielnicach transcen
dentalnych Bożej Osoby trzeciej widziało się świętoduską Swia- 
towość, która w tajemniczych istoty swej głębinach nosi nieu- 
śmierzoną tęsknicę za bytem - niebytem, za kalejdoskopiczną 
barw zmiennością, lub za tym światem. Tęsknica ta wzrasta 
w końcu do tego stopnia, że Demony wytrzymać dłużej w nie
bie niemogą, a z własnego parcia wewnętrznego i z własnej 
wolnej woli odrywają się na gwałt od Boga, od Trójcy Prze
najświętszej, od Jaźniaków i Aniołów.

Duchy, tak już wewnętrznie nastrojone, stają na krawę
dziach tamtego świata i domagają się hardo od Boga, ażeby 
stworzył dla nich ten świat i wyprawił ich w upragnione jego 
objęcia. Wołają tak do Stwórcy swojego i Pana: „Pocóżeś 
wlał w nas niepowściągnioną miłość ziemskiego świata i nie- 
ugaszoną żądzę Znikomości, która czaruje nas z daleka i grą 
tęczowych barw i śpiewem syrenim, skoro dać nam ich nie- 
cheesz, lub niemożesz? Tyś Sprawca Istoty, Tęsknoty i we
wnętrznej męczarni naszej, a więc i tego koniecznego w nas 
rokoszu. Wypuść nas z tego światlanego więzienia, z tego nu
dnego piekła, które nazwałeś niebem! Nam potrzeba szero
kich przestworów, co chwila innych czasów, innej burzy, innej 
pracy, lub zabawy. “

Jaźniaków i Aniołów, słowa te słyszących, zdjęła zgroza. 
A Bóg spojrzał z pogodnem obliczem i zadowolonem czołem 
na duchy zrokoszowane, i rzekł do nich: „Spełniły się czasy; 
spełnij się więc i wola wasza.

I oto natychmiast spełniła się ich wola. Z Prawdy, którą 
byli, stali się nieprawdą, ułudą, kłamem; — z wiedzy niewie
dzą,, ze świadomości nieświadomością, z żywota martwością, 
z piękności potwornością, z wolności koniecznością ślepą, lub nie-
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wolą, z miłości wreszcie nienawiścią, a to w obozie ich własnym 
i jedni przeciwko drugim zapaloną,. Postać ich, niedawniu- 
chno bożoczłowieczeńska, rozpływa się w jakieś niekształto- 
wne obłoki, które wznosząc się, a tworząc ciągle inaczej ukła
dające się dymu kłęby, wnet cieńczeją, bledną i znikają. 
Osobistość ich przepływa w nieosobistość, która, nakształt uleci 
gazowych, tumani się dziwacznie i przepada. Słowem, z bytu 
rozwięzują się w nic. A nicestwo to pada w otchłań za kian- 
cami bytu, którym jest Bóg i wszystek tamten świat. — Ni- 
cestwo, jak pojąć łacna, to otchłań najstraszliwsza, bo taka, 
w której Boga niema, a której ani aniołowie, ani ludzie nawet 
pomyśleć i wyobrazić sobie niepodołają.

Demony obróciły się w nic i przepadły. Niepozostało 
po nich w niebie ani śladu, a na okół nieba otworzyła się 
czarna otchłań. Przelękli się wszyscy Niebianie. Jaźniaki 
ludzkie dla tego, że oto ziemie im na mieszkanie obiecane, 
a Aniołowie, że światy, mające się otworzyć dla niebiańskiego 
ich wpływu, pospołu z wyczynionemi już ich posadami, roz
wiązały się w nic. A nadzieja błoga, która myśli ich bawiła, 
rozwiała się także w nic. Byli smutni i poglądali na Boga 
z oczekiwaniem czegoś stanowczego.

Pan poznał ich myśli. Gromadzi przeto ich na okół sie
bie, a stając w ich środku, tak do nich przemawia:

„Stworzyłem tamten świat, którym wy jesteście, ^_hytu_ 
własnego. Byt mój wstąpił w Was i stał się bytem Waszym. 
Wywinąłem Was z siebie, z istoty mojej. I stanowicie od 
wieków na wieki niebo.

Ale inaczej ma się z Ziemskością. Wyście z bytu, ona 
z nicestwa. Jam stworzyć mógł wszelaki byt, którym Wy je
steście, ale nicestwa stworzyć niemogłem i niechciałem. Ono 
stworzyć się ma samo. Jam byt, a przeto nie nic, a co stwa
rzam, to nie nic, ale byt. Postanowiłem świat stworzyćjz ni
czego, ponieważ nic należy koniecznie do składu ZnikomoścL 
Ale rzetelnego, istnego prawdziwego nic pomyśleć nawet niepo
dobna. Byłoby ono chyba drugi Bóg, a Jam jeden i jedyny.



„Przeto nic wyjawiło się ninie, nie ze mnie, lecz z du
chów tych, co dobrowolnie i w tej chwili od nas odpadli, 
a w nic się obrócili, Gdzie oni ? Nigdzie! Co oni ? Nic. I oto 
mam już nic, z którego świat już stworzyć mogłem i stworzę.

Uradowali się Jaźniaki i Aniołowie, bo wróciła w nich 
utracona przyszłych przeznaczeń ich nadzieja. A Pan tak 
do nich dalej: „Pojrzyjcie ze mną w otchłań! Jest ona pusta, 
niema, głucha. A co w niej? Widzicie, że nic a nieś"

Nie jest atoli nic z niczego i przez nic, lub nic bezwzglę
dne, ale nic, w które rozwiały się znane wam dobrze i nieda- 
wniuchno jeszcze tu obecne duchy, które więc jest niczem, 
mającem coś za Ojca swego i za grunt swój, lub niebytem, 
w którego istocie byt. Nic, w które przeobraziły się demony, 
to jak widzicie, nieosobistość, na której dnie Osobistość, lub, 
to Niejaźń, w której tkwi stworzona odemnie, a właściwie 
moja Jaźń. Stwarzam więc świat z niczego i wyrzekam po
czątku jego tajemnicę, którą jest:

„JAŹŃ =  NIEJ AŹŃ.“

I Pan mówił tak wreszcie: „Jaźń, którą odsłoniłem Wam 
właśnie, to, pomimo odpadu białych i czarnych duchów od 
nas, jeszcze Jaźń moja i Wasza, albowiem, com Ja stworzył, 
tego nikt i nic nieodstworzy; to wiekuiste; to przepaść nie- 
mogło i nieprzepadło. Jaźń ta tylko omdlała. Hej do mnie, 
Synu, Duchu Święty, Jaźniaki i Aniołowie! Stańcie pospołu 
ze mną, w jądrze tej biednej Jaźni! Bądźmy wszyscy Jaźni tej 
Jaźnią, a działając z niej, stwarzajmy świat i władajmy nim 
na wieki! Obecność w niej nasza ożywi ją i rozbudzi, a uczyni 
mnie i was ogniskiem związanej z nią i wiszącej u niej tj. 
u mnie i u Was, u niebios, jako czarna otchłań, Niejaźni; uczyni 
nas Przeświadczeniem ziemskiego świata! A niebo dostanie szat 
z ziemi. A tamten świat nie będzie bez ciała, jak dotąd, lecz 
zostanie Istotą rzeczy.“

Stanęli Niebianie wszyscy w Jaźni rozwiązanych w nic 
Demonów, jako im Bóg kazał. A Jaźń ta była Jaźnią Boga
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i Jaźnią ich, niebiosami, a stała się teraz Jaźnią Niejaźni 
i przeświadczeniem stworzyć się mającego Przyrodzenia.

Wtedy Bóg wyrzekł Stwórcze Słowo i puścił je w otchłań. 
„A Słowo to było u Boga i Bogiem było. Ono bytem wie
kuistym jest i bytu udziela nicestwu. Ono Prawda, Światłość 
i Wszechmoc. Przez nie wszystko się stało, a bez niego nic 
się niestało i nic stać się niemogło. A Słowo to było takie: 
„Śtań się. świat , z niczego!" I stał się i staje się ciągłe świat 
z niczego. A Słowo to, jak zabrzmiało raz jeden na wieczno
ści łonie, tak brzmi i brzmieć będzie po wszystkie czasy.“

Gdy Bóg, pospołu z Trójcą Przenajświętszą i Jaźniami 
wszech istot tamtego świata, stanął w omdlałej Jaźni duchów 
rozwiązanych w nic, nadał jej przez to,żywot nowy, a ona 
poruszyła się natychmiast dawniejszą swą potęgą nieskończoną. 
I oto ocknęły się w Niejaźni, łub w nicestwie, duchy białe 
i czarne, porwały się i wstały, jednakże już, nie jako osobi
ste istoty, ale, stosownie do starego życzenia swego, jako nic- 
osobiste siły przyrodzone, dodatnie i ujemne. I odtąd Demony 
niemają i mieć nie mogą innego znaczenia.

Gdy zaś Słowo stwórcze padło w otchłań, wiszącą u kra
wędzi niebios, i piorunnym zagrzmiało w niej hukiem, zatrzę
sło się całe nicestwo. I nastąpiło w niem robienie, jak gdy
byś w mleko wlał podpuszczkę. Wszędy w niem parcie i tarcie 
się wzajemne. We wszelakim punkcie wrze, pieni się i kipi; 
w każdym punkciku burza. Powstaje nawia kurzu światotwórcze
go. Jak mszyce w słońcu, tańcują przyszłych wielkich światów 
atomy. Wreszcie wszystko ciemnieje i huczy straszliwie. Od
męt hasa dziko po nieogarnionych bezmiarach. Rozwiązanie 
się w nic zagraża znów świeżo zawiązującemu się światu. Ja- 
źniaki i Aniołowie truchleją.

Duch święty kinął na swoje wojska Aniołów i uniósł się 
po nad szalejącą Odmętem otchłanią. Aniołowie poszli za 
Nim i unaszali się także nad otchłanią. Duch święty z Anio
łami zabrali sternictwo nad dziełem powstającego świata. Uci
szyły się nawałnice i trzaskawice w otchłani. Odmęt zamienił



się w Eter, pierwszą materyą, już rzeczywistą i prawdziwą. 
A w Eterze wisiały spokojnie atomów chmury.

Michał Archanioł zagrzmiał w światotwórczy puzan. Ja
koby gwałtowne wichry, zerwały się przeciwne sobie Niejaźni 
wszechmoce. Siła rozstrzału w bezmiar spotyka się z siłą 
zestrzału wszystkiego w jeden środkowy punkt. I następuje 
ogólne wirowanie. Całe Eteru cielsko ogromne kręci się 
w około i tworzy niezmierzoną Kulę. Wszechświat oto się 
już rodzi.

Na nieprzeliczonych punktach tej kuli ścierają się wielkie, 
lubo już szczegółowe, odśrodkowe siły. Przyłączają się do 
nich, stając po obu stronach, rozlotność i ściśliwość, ulotność 
i ciężkość, przenikliwość i nieprzenikliwość, tysiące innych sił, 
a w końcu solarność, telluryczność, magnetyzm, elektryczność, 
chemizm, galwanizm. Kosmogoniczne Bogi pogańskie wystę
pują przeciw Tytanom. Walka wre. Na milionowych pun
ktach milion odrębnych wirowań. Wszędy skupiają się atomy 
w ogromne materyalnycli światów pokłady. A każdy świat 
obraca się około swej osi. Tworzą się mleczne drogi, pełne 
słońcowisk, które wirując około osi swych wyrzucają z ró
wników, tellurycznością nabrzmiewających, ziemię po ziemi,

iągają pozostającą solarność w słońca. Między słońcowi- 
dem mlecznych dróg, tudzież między słońcem każdćm 
przynależnemi doń ziemiami wyczynia się ogólne ciąże

nia lub wszechświatowych niebios grawitacya. Poczyna się 
Muzyka sfer i wielki, zachwycający rozum nasz taniec gwiazd 
z gwiazdami po wszystkich niebach. Światło oświeciło rzęsi
sto każde niebios sklepienie, a w ciemnościach wnętrzności 
ziem Cyklopy zapadają ognie i kują kamienie, kruszce, gliny, 
a wyrzucają góry. Wreszcie opadają wody, a z morza, które 
kuliska ziemskie ogarniały, występują zieleniejące się raje, 
w których się rodzą roślinne, owadzie, ptaszę i zwierzęce Kio- 
lestwa. A Duch Boży, dokonawszy poruczonego sobie dzieła, 
ogląda świat, z siebie i przez siebie wreszcie urobiony, unasza- 
ją c  się. po nad wodami, z których wyszedł wszech żywot ziemski.
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Tak tedy nicestwo stało się Znikomościa. Nicestwo ze 
Słowem Bożem, a Słowo Boże z nicestwem, lub nic z bytem, 
a byt z niczem, przenikając się wzajem, zlały się w byt, sta
jący się co chwila niczem, i w nic, stające się co chwila by
tem, tj. we wrzekome i przemienne coś, w ogólny, z narodzi
nami i śmiercią wewnętrznie walczący, a śród walki tej roz
wijający się Żywostan. Niejaźń przeobraziła się w materyą 
i pracującego w niej powszechnego ducha, a demony w dzia
łające na łonie przyrodzenia siły. I ukazał się Jam różnobar
wny, przestrzeń zajmujący i na falach czasu jadący, lub Świat 
ten, Świat rzeczywisty. A jako niegdyś świat ten zwinion 
i zatopion był w tajemniczem świata tamtego wewnętrzu, tak 
teraz niebo, z Bogiem i wszystką Jego świtą, zwinione i zato
pione zostało w jądrze rzeczy, stanowiąc tajemniczą i niewi
dzialną ich istotę.

Świat rozwijał się i rozwija dotąd sam, przy pomocy Boga 
i pod sterem Ducha świętego, przez wszystkie swe szczegóły 
i pojedynki w które rozpada się jego, dany tu, Ogół. Jak się 
on rozwija? Przełożyło się to już w Panteonie tym aż po 
dwakroć, a to przy Empiry i  i przy Spekulacyi. Możesz więc, 
gdy masz ochotę, odczytać rzecz tę raz jeszcze, a nawet prze
tworzyć ją, stosownie do realnego lub idealnego myśli twej 
kierunku. Ktyzeozofia wyjaśnia tylko transcendentalny świata 
początek, lub powstanie Niejaźni i Mai ery i. Reszta odnosi 
już się do umiejętności niższych i zwyczajnych.

Tu kończy się Akt Bożego Stworzenia Świata, który prze
prowadził wreszcie Osobistość w Nieosobistość, lub Absolut 
w Rzeczywistość. Jest on szczytny, ciekawy i krótki, tak 
filozoficznie, jak miarowo ugruntowany.

Starożytność pogańska, lecz Ducha Bożego pełna, a my
śląca i jenialna, rozumiała Akt ten bez miary prawdziwiej od 
średniowiecznego Chrześciaństwa. I tak np. naczelny osobisty 
Bóg grecki, tajemniczy Fanes i podobnyż doń Bóg rzymski 
Ae.sq.r, przenikają ten świat, mieszkają w jego wnętrznościach, 
są jego przeświadczenie i wszystko wiedzące Ego. Zwał się
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oil Zeus, lub Jowisz na niebie, Poseidon, lub Neptun na morzach, 
a Ais lub Pluton w głębinach ziemi, gdzie był Eliz i Ereb, 
miejsce zbawienia i potępienia dla nieboszczyków, ale nieprze- 
stawał być jednym i tym samym Bogiem, a wszystkiego istotą. 
Za średniowiecznych czasów niepostrzeżono tego, że Bóg, stwa
rzając świat, poznał w jaźni odpadłych od siebie Demonów 
Jaźń własną, a wstąpiwszy w nią, zrobił się przez to Stwórcą, 
Rządzcą i Jaźnią świata, a niebo zawinął we wnętrze jego; 
że ożeniwszy niebo z ziemią, nadał obojgu Rzeczywistość. Że
niepostrzeżono tego, popadnięto w błąd wielki, tj. wygnano
Boga ze wszechświata w tamten świat, leżący gdzieś tam wy
soko i daleko za gwiazdami. Tym sposobem Bóg i tamten 
świat, od świata tego oderwany, stał się durzącą długo ród 
ludzki, a niedorzeczną i szkodliwą mrzonką. Ziemia także, 
od Boga i niebios oderwana, stała się pustą marnością, łupiną 
bez jądra, niewiadomo po co i na co stworzoną. A rodzaj 
ludzki, jako i matka jego ziemia, żył bez celu. Bóg sam sie
dział tam gdzieś daleko, rządził ziemią za pomocą księży 
i królów, a nietroszczył się o to i niewiedział, co się na 
niej dzieje.

Teogonii i Kosmogonii starożytnych osnową jest E/nanacjią. 
świata i rzeczy jego z  Istoty Boga. Bog miał świat w istocie 
swej przedwiecznej; wydobył go z siebie i położył za sobą. 
Oto cały Akt stworzenia. Nieraz, jak np. u Gnostyków 
i w Aleksandryjskiej szkole, Emanacya ta przyjmowała prze- 
wdzięczne kształty. Bóg był tutaj punkt światlany, który roz
promienił się na okół, a promienicę tę, im dalszą od niego, 
tem bledszą, tern ciemniejszą, przeistoczył wreszcie w świat 
materyalny. Świat, to światłość od Boga i z  Boga! Chrze- 
ściaństwo, unikając Emanacyi takich, w których mała tylko, 
a w gruncie żadna różnica pomiędzy Bogiem i światem, tu
dzież trzymając się starych podań hebrajskich, przyjęło naukę, 
iż Bóg stworzył świat z niczego. To dobrze, pięknie i pra
wdziwie. Ale zrozumiano nic gołosłownie, bezwzględnie. I to 
był błąd straszliwy. Niema bowiem i być niemoże nicestwa



bezwzględnego. Stworzenie świata z takiego nic, to tedy stara  
bajeczka , mogąca zadowolić tylko baby i dzieci. Jeżeli nic, 
z którego Bóg świat stworzył, nie treść odpadłych od Boga  
Demonów, ale nic absolutne; to pytam, dla czego Bóg rozłożył 
się w Trójcę Przenajśw iętszy , w ja in iaków  i duchów ? Po co 
wtedy Duch święty  i cała jego dzielnica, z której wywija się 
w końcu świat ? Na co Bóg stworzył i strącił później w otchłań 
Szatana ? Czy może dla tego, ażeby Z łe  miało początek w nie
bie, a więc w samymże Bogu? A co świat, którego istotą bez
warunkowe, rzetelne nic?  „Jest to świat znanego nam już z So- 
cyalistyki Niemca i nihilisty Gruna. W tedy nie Bóg, ale nic 
jest jedyną Prawdą, Pięknością i Cnotą na biednej, z niczego 
powstałej ziemi ! Bóg, jako byt, a nie nic, to oszust, Prudonowy 
diabeł. “ Precz od nas takie m yśli ludzkie j za to ry ! A spowo
dowała je  źle zrozumiana i źle wykładana nauka, iż Bóg stwo
rzył świat z niczego. Ktyzeozofia niniejsza podaje Prawdę , 

z filozofią i Podaniem zgodną, a przecież niepopadającą na 
gościńcu swym w powyższe kolei wyboje.

W łaśnie roztoczony Akt Bożego stworzenia świata, k tóry 
się tutaj podało, nie stoi samotnie i nie jest nowiną. Są nauki 
stare, oddające prawdziwości jego świadectwo I tak  np. he
brajski Szatan, z wojskami podwładnych sobie duchów, podnosi 
rokosz przeciwko Bogu i strącon zostaje w otchłań. Podanie 
to, z rozwojem rzeczy naszej tak  zgodne, różni się przecież 
od niego. U nas Szatan podnosi rokosz, idąc za wewnętrznem  
parciem  przyrody swojej, od Boga sobie danej. On pierwia
stek ziem ski; wytrzymać mu w niebie i między niebianami nie
podobna, a więc chce ziemi na gwałt i odrywa się od Boga. 
Szatan zaś hebrajski, będąc, jako u nas, także ziemskością, 

czyni to przez pychę, i woła: „Lepiej być pierwszym  w pie
kle, niż drugim  na niebie!“ Przeniesienie to Szatana z ko- 
smogonicznych powiatów w dzielnice moralności, które pó
źniej na ludzkości łonie zaszło i zachodzi, jest tutaj błędną 
rzeczy zmieszką. Szatan w Ktyzeozofii może być tylko świa- 
towością w niebie niezadowoloną. Wreszcie, jeżeli Szatan he-



brajski, to i nasz, gdy się go przeniesie w Etykę, staje się 
złą istotą. Jeżeli pierwszy duch pychy, to drugi ciuch zmysło
wości który wjeżdża w ludzi i gotuje im zagubę. Szatan he
brajski opętywa tylko królów, władzców ziemi, lub niektórych 
ludzi; ale nasz trzyma w więzach swych nieraz człowieczeń
stwo całe. Dowodem tego świat rzymski przed Chrystusem 
i świat dzisiejszy, śmiejący się z Boga i tamtego świata, a cie
lesności, pieniędzom i mamonie całkowicie oddany. — Także 
Pogaństwo przynosi nauce naszej poparcie. I tak np. Zeus 
grecki walczy długo z Tytanami, wyrzuca ich w końcu z Olimpu 
i zamyka w czeluściach Etny. Również Ozyrys egipski bojuje 
z Babisem i wszystkiemi jego czarnemi potęgami. Podobnież 
łamią się Sydek z Bobakiem, Tagut z Eblisem, Ormuzd z Ary- 
manem, Sotwar Tyknisem, Biełboh z Czernobohem. A z walki 
tej występuje coraz porządniejszy, powszechny i luclzki, wre
szcie taki. świat, jaki widzi się dzisiaj.

Słowu nareszcie stwórczemu stoi za świadka Mojżesz i Jan 
Ewangelista. Pierwszy napisał: „I rzekł Bóg: „Niech będzie 
Światłości I stała się światłość. “ Drugi zaś zagaja Ewanie- 
lią tak : „Na początku było Słowof

Teraz pogląda się na dany już Akt Bożego Stworzenia 
świata z różnych stron, rozjaśniając go filozoficznie.

*
*  *

Co właśnie położyło i wyłożyło się aż do tej chwili w niniej
szej Ktyzeozofii ? Nic innego, tylko jedno, ciągle to samo, z góry 
dane Równanie: „JAŹŃ — JAŹŃ A Z równania tego wyszły 
Trójca Przenajświętsza, Jażniaki i Duchy; wyszła nakoniec Nie- 
jażń, która na miejscu tern wysunęła się na widocz i daje światu 
początek. „ Jakto, zawołasz, Niejaźń ma tkwić już w tern pier- 
wszem i głównem Równaniu? — Tak jest, odrzekam. Bóg 
sam to Jaźń jeclna, Syn znowu, lub Człowieczeństwo, Jaźń 
druga. Zaś Łąpznik, znaczący Ducha świętego, lub śiyjM~-izp 
coelis, wyrażon tu zostaje, nie przez Jaźń trzecią, ale przez
'^^Pairteon. Tom III. — W. 3 8
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dwie równoległe linijki. Czyli to niejawna już, — czy niewi
doma zgoła dla oka Niejaźń? Niejaźń ta przeto tkwiła od 
Przedwieczności w Bogu, lubo dopiero aż po upadku duchów 
wydobyć się mogła we właściwej sobie postaci i nazwie.

„Rzeczesz: „Skoro tak, to proszę, czyli mat erg a i duch 
ogólny, świat przenikający, on heglowski Duch bezwzględny, 
dwie te istoty bez przeświadczenia, lub dwie te niejaznie, tkwią 
także w Bogu? Jakże naonczas Bóg mógł być osobisty? Czyli 
już ta jedna okoliczność niezamieniłaby całej twej nauki w Pan- 
teizrn, a Boga twego w Bożocha, lub we zwyczajny Absolut, 
znaczący Ogół wszechświatowy ?“

Odpieram: Pojrzyj w Teozofią raz jeszcze i śledź w niej 
pilnićj, co znaczy Osobistość, jako Absolut wszech Absolutów. 
Czyli ona nie Alfa i nie Omega wszech ziem i niebieskich ciał, 
których jądro i wykwit, pierwiastek i ostateczny kies, Czło
wieczeństwo? Czy ona niepogląda na Ciebie ze wszystkich 
gwiazd, otaczając się zawójkami światła? Czy sądzisz, iż ona 
jest tylko w tobie, tylko w jednostce ludzkiej? Co Personalitas, 
to nie Tudividuum. Osobistość jest wszędy. Ona tak rozległa, 
jak Bezmiar wszechistnienia. Bóg osobisty ma wtedy w sobie 
dość miejsca, jako na wszystkie Ogóły, tak i na Materyą 
i bezwzględnego ducha, a niepotrzebuje z powodu tego stawać
się panteistycznym Bożochem.

Jak Niejaźń sama, tak i dwa jej czynniki toświatowe, tj. 
Materya i Duch ogólny — baczność, bo tłumaczy się ważną 
rzecz! — są i nie są w Bogu. Zależy to jedyuie od poglądu 
naszego. I tak, Bóg jest źródło wszystkiego, co było, jest i bę
dzie. W Nim tkwi wszystko a wszystko, zaczem także ma
terya i duch ogólny, lub niejaźń. Widzi się to, jak stoi powy
żej, już na łączniku światotwórczego Równania, który niebędąc 
Jaźnią, zgoła z powodu tego musi być w gruncie niejamią, 
a który znacząc Ducha świętego, lub Boga - świat, wyczynia 
z siebie Tytany, lub Duchy ogólne, z niemi zaś, gdy upadły 
i przeistoczyły się w nieduchy, w bezduchy, także niejaźń, lub 
materyą. Coż ztąd? Oto, że materya jest w Bogu, a jest



w Nim nieomylnie, niezawodnie, pewnie, skoro w końcu końców 
odeń się odrywa i jako niejaźń występuje. — Z drugiej strony 
znowu ani materyi, ani ogólnego ducha niema i być niemoże 
w Bogu. On Osobistość, a więc żadnej Nieosobistości w sobie 
niemieści. On Jaźń, przeto niejaźni w Nim nieszukaj. On 
Przeświadczenie, Świadomość, niemoże być zatem istnień bez 
przeświadczenia i bez świadomości tajemniczą studnicą. Ztąd, 
chociaż Duch święty jest Bogiem-światem, a wychodzące zeń 
Tytany wyczyniają się nareszcie jako Ogóły i Siłyjprzyrodzone, 
to i on sam i duchy Jego są Osobami. Bóg i tamten świat wszy
stek, to Osobistość tak czysta, iż dla żadnej nieosobistości nienaj- 
dziesz w nich przybytku. Materya i Duch ogólny, to ziemskość.

Niejaźń przeto, a z nią materya i duch ogólny, jest i nie- 
jest w Bogu. „Jak to rozumieć i jak pojąć? Jako pogodzić 
tak straszliwą sprzeczność ?“ O, to dla badaczów wcale nie 
nowina, iż w Istocie Ducha świętego są trudne do rozwiąza
nia sprzeczności! Wszakże on świata pierwocie niebieskie, a we 
świecie widzi się same Antynomie!

Oto wyjaśnienie tej rzeczy: Niejaźń, jest w Bogu, ale głę
boko w Istocie Jego zagrzebana, zawita i utajona. —• Roztacza 
się ten wypadek. Jak we świecie tym jest tamten świat i Bóg, 
ale utaja się. w głębinach jego, jako transcendentalna rzeczy 
istota; tak też na odwrót, na łonie tamtego świata i Boga, 
lub Osobistości i Jaźni, jest ten świat, nieosobistość i niejaźń, 
lecz utają się tam tak, że ich tam nieznajdziesz. Tamten 
świat tutaj, a ten świat tam existentia abscondita, Ens latens, 
lab ndjtajenmiejsza Tajemnica.

Teraz Kraszewski, który zarzuca Myślini Materyalizm, dla 
tego, iż onjLjpierwiastek materyi, równie jak pierwiastek ducha, 
przenosi do obopólnego im transcendentalnego źródła, tj. aż 
w samego Boga, może zrozumie rzecz naszę gruntowniej i wsty
dzić się pocznie, iż podobny zarzut uczynił. Czemu niezarzuca 
nam, z powodu tego samego, Spirytualizmu , lub niemieckiego 
Idealizmu? Wszakże i pierwiastek ducha, podług nas, tkwi 
w Bogu! Tak, powtarzam tutaj, w Sinieniu jest i musi być

38*
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każdy Is tnienia  pierwiastek, a nawet m aterya , choć ono Oso
bistość, J a ź ń , chrześciański i istny B ó g !

% &

Że materya  wyczynia się zwolna i niepostrzeżenie już śród  
niebios, okazuje następując} rzut oka na rzecz.

Już na piersiach tameczności rodzi się ukradkowo i tak, 
iż tego mezauważyło się wcale, P rzestrzeń , on najpierwszy 
i główny materyi pierwiastek, czynnik i sprawca. I tak, Bog, 
rozkładając w Trójcy Przenajświętszej Jaźń swoję w Ojca., 
Syn a , Ducha, a stawiąc p rzed  sobą, obok siebie, za sobą na
przód Syraa, później Ducha, dalej Jaźn ie cztowieczeństw  i Ja- 
źniaków, dalej Aniołów, a wreszcie białych i czarnych Demonów, 
tj. wszystkie ogromne i nieprzeliczone wojska niebieskie, sadzi, 
przynajmniej transcendentaliter et in potentia, już P rzestrzeń , 
jutrzni an ą materyi zwiastunkę. Jużcić to, co nie jest już 
w Bogu, lecz wychodzi za Boga, otacza Go i rozpościera się 
obok Niego, zradza koniecznie Bozciągłość , Jednoprzydrugość ,

lub P rzestrzeń .x
Lecz Przestrzeń, stająca tu przed nami w całej niezmie- 

rzoności B ożej, nie jest, jak uważa ją Kant, /o m ? rzeczy, 
których tu jeszcze niema, ani form ą, w której rozum ludzki, 
jeszcze tu nieobecny, rzeczy te myśleć musi. Jazniaki są tu, 
zaiste, i posiadają już rozum ludzki;  ale wzrok ich może być 
tylko transcendentalny, istotę tameczną, nie zaś rzeczy tuteczne, 
widzący. O, n ie ! Przestrzeń, to nie forma sama, oderwana, 
czcza w sobie i pusta; nie li ramy, na wstawić mające się 
w nie rzeczowe obrazy; ale pierwotna, na poły niebiańska treść 
wszech rzeczy, lub świętoduski materyi pierwiastek, słowem, 
występująca z Istoty Bożej świata tego Realność. Sine hac 
reałitate non darentur res. Gdyś pojął przestrzeń, nie forma- 
liter, ale substantialiter, ułowiłeś już matkę m ateryi, grecką 
Boginią Reę.

Także Czas wychyla się zapłotkowo i po złodziejsku 
z Istoty Bożćj, a poczyna istnieć już w tajemniczych wieczno-
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ści strzeniaełi. Wszakże Bóg kładnie naprzód Syna, później 
Ducha świętego, później znowu Jaźniaków, jeszcze później Anio
łów, wreszcie Agato - Kakodemonów. Czyli śród tych kolejnie, 
jedna po drugiej, następujących czynności Bożych na łonie tam
tego świata nierodzi się pospołu z przestrzenią, Czas, on drugi 
materyi pierwiastek, czynnik i sprawca? Czy w czynnościach 
tych nie Jednopodrugość, która już znaczy Czas? — Również 
Czas, to nie forma rzeczy i uważania ich przez rozum ludzki, 
jako chce Kant, ale treść toświatowa, w którą przepływa Wie
czność. Jako Przestrzeni Strzeń, lub niebiosa, transcenden
talnie pojęte, tak Czasu Wieczność podstata. Czas, to druga 
pierwotna, na poły niebiańska Realność, bez której rzeczy 
istniećby nie mogło. Pojąwszy Czas, nie formaliter, ale sub- 
stantialiter, pozyskujesz Ojca materyi lub Boga Saturna.

Jest już Przestrzeń, jest i Czas w objęciach tamtego świata, 
lub jeden i drugi materyi pierwiastek. Ale dwie te istoty, 
już toświatowe, jeszcze się nieożeniły z sobą i dla tego są dla 
oczu Niebian niewidome. Są dwa sprawce materyi, stanowić 
mające jej ciało i duszę, ale niema jeszcze ani materyi, ani 
znikomości, a onych głównych świata tego cech. Cechy te 
urodzą się dopiero wtedy, gdy powstanie nicestwo, które bę
dzie im kolebką, pod nazwą otchłani. Jest już na łonie tam
tego świata świętoduska światowość, znacząca świat in poten- 
tia et spe, lub świat w zarodku; są także białe i czarne 
Demony, wyrażające transcendentalnie dodatne i ujemne Przy
rodzenia siły. Ale materyi jeszcze niema! Są już wszystkie 
Posady materyalnego świata w niebie, ale nie ma jeszcze mate
ryi. I oto widzi się, jak trudny świata tego początek; jak 
twarda droga z niebios na ziemię! Łacniejsza pojąć Boga sa
mego, Trójcę Przenajwiętszą i wszystkie tamtego świata taje
mnice, niż początek materyi. Ale, bo też mat ery a, ten osta
teczny Ktyzeozofii kres, Conditio sine qua non, bez której nie- 
byłoby Stworzenia świata, ani Boga Stworzyciela.

Gdy Przestrzeń i Czas, — jak widzi się to w staro-egipskiej 
Prawdzie z Sais, wyobrażającej zarówno Boga w Trójcy,



jak Wszechświat i Atom w wewnętrznym ustroju, gdzie śród 
koła stoi prostopadle krzyż, — gdy, mówię, przestrzeń i czas 
skrzyżują się z sobą we wszystkich punktach i przenikną, się 
wzajem, gdy ożenią się z sobą, jako Rea i Saturn; naonczas 
w takowych punktach rodzą się Atomy, które, kupiąc się 
z sobą, dają najpierwszą materyą. Materya, to nic innego, tylko 
zlew obu czynników swych, przestrzeni i czasu, w Jedno. 
A zlew ten, czyli nim Atom, lub Eter, jest już toświatowe ciało. 
— Otóż przestrzeń i czas skrzyżowały i zlały się już tak 
z sobą w świętoduskiej światowości, a to we wszystkich jej 
nieskończenie mnogich punktach, lub w duchach białych 
i czarnych. I duchy te przeobraziły się natychmiast w ma
teryą, która na łonie tamtego świata, w obliczu Boga i trans
cendentalnej Jego Istoty, wobec osobistych Jaźniaków 
i Aniołów, zowie się koniecznie nicestwem. Rokosz duchów 
przeciwko Bogu, to Powstanie materyi w objęciach niebios, 
a strącenie ich w otchłań, oddzielenie świata tego, który na
rodził się w świętoduskich powiatach, od tamtego świata. 
Świat może być, nie wewnątrz, lecz zewnątrz niebios, które 
stanowią jądro jego i istotę. Wypadł z niebios w otchłań, 
lub na zewnątrz, ażeby je  sobą przyodział, ażeby stał się ich 
ciałem. To znaczenie strącenia duchów i otchłani.

Proszę teraz o uwagę, bo powiem coś niezmiernie ważnego, 
a czego nikt jeszcze niewyrzekł. Gdy duchy, a z niemi świat 
ten, od tamtego świata całkowicie oderwany, przeobraziły się 
w nic; — naonczas także świat tamten, pospołu z Jaźniaka- 
mi, Aniołami, nawet z Bogiem, ze świata tego do szczętu wy
zuty, zaczem w puste oderwanie zamieniony, staje s ię  nic.
Straszliwe następstwo! Ale Bóg, jako byt wiekuisty, przepaść 
niemoże. Również z dna światowego nicestwa wygląda wiekui
sty byt. Bóg tedy zniewolony był omdlałą Jaźń odpadłych od 
siebie Demonów zrobić stolicą swoją. Tym sposobem ocalił 
istotę rzeczy, stającą się już niczem, a połączywszy ją z Ja
wom, stworzył niebo i ziemię z niczego.



Bez stworzenia niebios i ziemi, Bóg niebyłby Stwórcą, 
a więc nie byłby także Bogiem. Tamten świat bez tego, a ten 
bez tamtego, nicestwo. Jaźń tedy bez niejazni, a niejaźn bez 
jaźni czcze nic. Bóg zatem, stwarzając z niczego niebo i zie
mię, jednoczy tamten świat z tym światem i kładnie: „Jaźń — 
Niejaźn r  W formule tej krótkiej i prostej zamykają się wszy
stkie tajemnice i dzieje Stworzenia świata. Cała izecz zgłębić
i rozumieć ją  należycie.

Formuła: „Jaźń =  Niejaźńil jest następstwo konieczne 
Formuły: „Jaźń= Jaźń.“ Czemu? Z twierdzenia rodzi się
zawsze przeczenie', zaczem z jaźni niejaźn. Togo wymaga i o z -  

wój loiczny wszelakiej rzeczy. Niedość! VV Formule: „Jazu =  
Jaźń,“ pierwsza jaźń jest kmiotowa, druga przedmiotowa. 
A czem różni się przedmiot od kmiotu? Źe nie jest jaźnią; 
że przeto jest już niejaźnią. Jako jaźń pierwsza jest jaźń 
czysta, lub Bóg, tak jaźń druga nieczysta, lub już świat. Dla 
tego też powstający z jaźni tej przedmiotowej, nieczystej, Boży 
Syn, a z Nim i Człowieczeństwo, pachnąc już niejaźnią i ma
jąc bliski z nią związek, ubierają się w ciało i zamieszkują 
ten świat. A co przedmiotowości i zapachu światowego Jaźni 
druga przyczyna? Łącznik, u którego ona wisi, a który ma
w sobie niejaźn.

W Formule: „Jaźń =  Jaźń?. widzi się Jaźń kmiot, lub 
Ojca, i Jaźń przedmiot, lub Syna. Pierwsza pozostaje raz na 
zawsze kmiotem, lub Bogiem. Druga zaś, wyczyniwszy z sie
bie, jako Jaźń, w Synu i Człowieczeństwie, lub Jaźniakach, 
kmiotu swego znaczenie, żąda wreszcie wyczynu związanego 
z sobą przedmiotu. Cóż ztąd? Oto, że Bóg Syn wymagał także, 
z powodu przedmotowości w sobie tkwiącej, stworzenia świata 
dla siebie i dla człowieczeństwa, a był przy dziele tem Bożem 
równie obecny i czynny, jak Duch święty. Z nim zaś byliśmy 
wszyscy jako Jaźniaki, przy stworzeniu świata i podołamy, gdy 
zajrzymy w nasze transcendentalne dno, coś przecież o tern 
wiedzieć i powiedzieć.

Bóg stwarzać ma świat ten który nie jest ani Bogiem,
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ani tamtym światem, a który powinien być wyróżnion od obn. 
Czem przeto może być świat ten? Bóg i tamten świat jest 
Jaźnią ; świat ten zatem musi być Niejaźnią. Oto nowy grunt, 
na którym staje świątynia wszechnicy świata, wznosząca sig 
z : „ Jaźń — NiejaźńN

Niejaźń zaledwie wyjawiona w Form ule: Jaźń — Niejaźń 
ukazuje sig już tym światem, nawet materyą i ogólnym du
chem, znikomością całą. Ona niejest Jaźnią, lecz Jaźni prze
czeniem, ujemnią; różni sig przeto od Boga i tamtego świata. 
Atoli ona, jak pokazuje Łącznik, wisi u Jaźni i jest od niej 
zależna. Jaźń to jej kmiot, jej sternik i wódz, którego ona 
niemym li w czynnościach swych mądrych, a Koniecznością 
zwanych, wyjawiającym sig Omówcą. Jaźń jej grunt, początek, 
środek i koniec, jej transcendentalna istota, ognisko i prze
świadczenie. Bóg i tamten świat tedy przenikają i piastują ten 
świat, są w nim wszgdy, a rządzą nim, jako panująca w nim 
i królująca mu wiekuista władza. Demony, stawszy sig po- 
tggami przyrodzenia i rozlawszy sig w przyrodzone siły, mają 
w Nim swoje Ja i są Wszechmocy Jego sługami.

Co znaczy jeszcze Niejaźń, świata tego macierz? Jest to 
Prawda, a z nią byt, wiedza i żywot, pigkność, cnota i świg- 
tość, prawo, wolność i miłość, które z niczego wydobył Bóg 
znowu do bytu, a uczynił powszechnym Jawem. Jest to nie- 
ogarnioność, wieczność i wszechobecność, arcymądrość i wszech- 
boskość, którą Bóg wyróżnia od Osoby i Osobistości swojej, 
a kładnie rozlegle za sobą i robi widomym swym, gwiazdami 
wyszywanym płaszczem. Jest to Istnienie nieosobiste, mate- 
rya w zarodku i duszą materyi tej stający sig ogólny duch. 
Na dnie N ie-Jaźni atoli jest koniecznie Jaźniowość Demo
nów i Ducha świgtego, tudzież Jaźń, lub Bóg. Właśnie dla 
tego, iż na dnie jej Jaźniowość i Jaźń, pokrewna jest z Bo
giem i Człowiekiem, lub z Jaźnią, a może sig jednoczyć i zo
stawać jej ciałem. Właśnie dla tego, iż na dnie jej Jaźniowość 
i Jaźń, które, jak Osobistość i Absolut prawy, sprawują byt



rzetelny, cieszy się ona bytem rzeczywistym , acz tylko zniko
mym, toświatowym.

*
*  *

Bóg, jako Jaźń i Przeświadczenie wszystkiego, jest środek 
istnienia, ognisko i słońce  jego tam eczne;  jest, że tak powiem, 
co do form y, którą, oznacza Matematyką, punktem  centralnym  
i p u n k t m J v s m J r J n n 0 i  punktów  całego bytu, który stworzył 
i za sobą szeroko rozłożył. On stanął w omdlałej Demonów 
Jaźni i stał się przez to Jaźn ią  Niejążni. Jak tedy myśleć 
daje się form a N iejaźn i, lub postać wszechnicy świata?  Nie 
inaczej, tylko jako Kula bez granic , której środkiem Bóg. 
Jakoż, staro-egipska Prawda w Sais, przedstawiająca K oło , 

którego środkiem  Bóg sam; którego dwiema przecinającemi 
się w krzyż prostopadły średnicami Ojciec i Syn, a którego 
obwodem, znaczącym Ducha świętego i świat, tudzież główną 
kuli posadę, kuli, jako symbolu wszechistnienia całego, tak 
właśnie sobie rzecz tę wyobrażała. Odtąd ubieżało tysiącoleć 
wiele. A Oken, nowocześny filozot natury, tak się odzywa: 
„Bóg stwarzający świat, to Kula nieskończenie wielka, wirująca 
około swego środka  i otrzymująca odeń swój prąd, a wydzie
lająca z siebie i na łonie swem, właśnie w skutek prądu tego, 
ziemie słońca i nieprzeliczone nieba gwiaździste.” Jakże pię
knie, lubo już zbyt empirycznie, zmalowane tu zostało, wycho
dzenie tego świata za  tamten św iat!

Podobneż obrazy napotyka się i gdzie indziej. Plotynus 
np. pisze: „Bóg jest p u n k i światłości tak silnej, iż oko śmier
telne jej nie zniesie. Właśnie dla tego światłość ta musiała 
być utajona. Świat zaś jest Promiennicą, na okół punktu tego 
wybieżającą w nieskończoną dal, ale im odeń odleglejszą, tem 
słabszą i ciemniejszą, tern bardziej ziemską. Bóg sam znaj
duje się, zaiste, w światłości tej środku, lecz obecny jest także 
we wszelakim jej promieniu.” — A K abała  tak prawi: „Świat, 
to Kula światłości bez granic, której środkiem i światłości



ponikiem Bóg. A środka tego strzegą. Cherubini z ognistym 
mieczem i wszystkie Wojska Aniołów.”

W Orficznej Kosmogonii stoi na początku wszystkiego 
Bóg Bogów, Bóg nieznany, Fanes. Z łona Jego wychodzą 
Chronos i Rea, czas i przestrzeń, które żyją z sobą w mał
żeństwie. Rea znosi wreszcie ogromne Jaje, ten symbol Kuli, 
wypełnionej, w skutek zlania się Czasu i Przestrzeni w Jedno, 
pierwotną, zarodkową Materyą. Jaje to otwiera Eros, lub 
Miłość Boża, wiążąca Chronosa z Reą. — Również w Fenicyi 
wychodzą z Mota, szlamu pierwotnego, lub Absolutu, w któ
rego łonie grzmot i łyskawica, Tlus i Homichla, Czas i Mgła, 
dwaj małżonkowie. Homichla znosi niezmierzone Jaje, które 
otwiera Baetyl, dech Boży. A jak z greckiego, tak i z feni- 
ckiego otworzonego jaja występują na widocz Uran z Astr eg, 
Gaja i Ereb, lub niebo z gwiazdami, ziemia i piekło.

Mojżesz naucza: „Na początku stworzył Bóg niebo i zie- 
mię.u Może tu myśleć potrzeba niebo transcendentalnie, jako 
w tej Ktyzeozofii? Nie! Albowiem już drugi wiersz Genezy 
tak brzmi: „A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciem
ność była nad Otchłanią, a Duch Boży unaszał się nad wo
dami.” Jako ziemia stoi tu w empirycznem znaczeniu, tak 
i niebo jest tu, nie tameczne, ale łuteczne, lub to, na którem 
osadziły słońce, księżyc i gwiazdy, zaczem widnokrąg owa Pół
kula. A Jan Apostoł mówi o Słowie Bożem, przez które 
wszystko się stało, co się stało. Słowo to zatem rozległo się 
na okół i utworzyło przez to brzmiącą niem przestrzeniową 
Kulę bez granic. Apostoł, miasto przedmiotu oka, lub kuli 
wszechświata widomej, bierze przedmiot ucha, lub Słowo, sta
jące sic na okół ciałem, zaczem wszechświatową Kulą. Zmiema 
się tutaj li modus dictionis, ale nie rzecz sama.

Cóż z tego wszystkiego? Oto Bóg, będący Jaźnią, stoi 
w środku, a Niejaźń okrąża Go na okół w kształcie niezmie
rzonej Kuli, wypełniającej się z początku Eterem, a później 
powstałemi zeń nieprzeliczonemi słońcami i ziemiami, stano
wiącej wreszcie dzisiejszy rozwiniony świat powszechny. „Gdy



Bóg, mówi Kabała, z kropki, którą jest sam, rospostrze się 
wszechmocą swoją w kulę bez granic i wypełni Obecnością 
swą wszystkie w niej, zewnątrz siebie leżące kropki; wtedy 
stwarza On świat." Co tedy świat? Bezmiar słońc, ziem 
i rzeczy, w którego środku i we wszystkich nieprzeliczonych 
punktach jest Bóg, jako jego Ja jedyne, a wszystko sprawujące 
i wiedzące.

Duch święty, otoczon Aniołami, kieruje przy stworzeniu 
świata dziką. Tytanów robotą. Mądrość Boża zaprząga tedy 
zgoła zrokoszowane duchy do rydwanu swego i umie je spo
żytkować na korzyść Dobrego. Jak rospaczliwa to prawda 
dla wszystkich, ludzkich i nieludzkich duchów złych! Syn 

- -Boży i całe z Jaźniaków złożone Królestwo Jego, są uczestni
kami przy dziele Bożem stworzenia świata. Jakież to zbożenie 
istoty ludzkiej, nim jeszcze wyjawiła się na ziemi!

Świat niebył stworzon od razu. Bóg stwarza go od wie
ków na wieki. Nasza i każda inna ziemia, wszelakie ciało 
niebieskie, jako pojedyńczość jedna, ma początek i koniec, 
ale świat powszechny jest tak stary i tak przedwieczny, jako 
Stwórca jego sam. Gdy jeden świat wraca do Eteru, z któ
rego powstał; Bóg stawia na miejscu jego z tegóż Eteru 
urobiony świat drugi, a jako Bóg, tak i całość świata jest 
zawsze jednaka. Co zaszło na wieczności łonie raz jeden, 
powtarza się w Czasie bez początku i końca, będącym wie
czności długim wyjawem, zawsze. Stąd wiosna następuje po 
wiośnie, a Stworzenie świata odbywa się bezprzestannie.

Ogólny wypadek całego poszukiwania tego jest taki: 
Tamten świat, ażeby niestał się bez tego świata niczem, od
słania się w tym świecie, który jest konieczny jego wyjaw, 
i robi go widomym siebie samego wizerunkiem. On sam nigdy 
się nieprzemienia, ale wizerunek jego przechodzi z postaci 
w postać i żyje ciągłej przemienności moszczem.
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CLXYII.

Stworzenie Ludzi.
Niema Umiejętność nic wznioślejszego, nic bardziej pory

wającego nad tajemniczy i głęboki hymn Serafinów o Stwo
rzeniu Świata. Człowiek, podający Pieśni tej archanielskiej 
ziemskie swe ucho, staje się uczestnikiem najogromniejszego 
dzieła Wszechmocy Bożej, a ogarniając myślą powstający 
w oczach jego Wszechistnienia Bezmiar, czuje się, pospołu 
z Bogiem, Władcą jego i Panem. Zapomina się tak dalece, 
że zdaje się mu, iż sam stwarza świat i jest przy początku 
jego obecny; — iż sam rozstawia słońca i ziemie w niezmie
rzonych oddalach, a poznaje, iż on, acz maluczki, więcej bez 
miary wart od nich wszystkich! — Stworzenie zaś ludzi ob
chodzi go, zaiste bliżej, ale nie może mieć tyle już dlań zna
czenia i wagi, ani tyle Wielkości, zdumiewającej umysł. 
Wszakże, skoro świat już jest i dusze ludzkie już są; to i cóż 
łatwiejszego, jak wyprawić je z niebios na ziemię? Jako 
Ktyzeozofia do Teozofii, tak Śtorzenie luclzi do Stworzenia 
świata jest tylko zakończający rzecz Przydatek. Nieprzytrzyma 
nas tedy Powiat ten zbyt długo.

Świat rospostrzenił się przed nami szeroce, niezmierzenie, 
bo jak Kula bez granic. Niegdyś przebywał on wewnątrz 
Boga i trudna była tam go wypatrzyć. Ukrywał się w niebie, 
jak złodziej, lub zdrajca. Teraz wyszedł z Boga na zewnątrz, 
rozłożył się dla oczu naszych spaniale, tytanio, bezmiarowo. 
I odwrócił się oto całkowicie pierwotny jego do Boga stosunek. 
Bóg zawinął się ninie tak w jego wewneirze, iż trudna Go 
w niem wyszukać. Niebo zaś utaiło się. w jego łonie tak głę
boko, że albo znikło z oczu ludzkich całkowicie, albo też 
uleciało tam gdzieś daleko za gwiazdy i stało się umu bujnego 
mrzonką.

Atoli Bóg nie stracił nic w tern nowem położeniu; 
i owszem zyskał wiele, bo zrobił się Bogiem rzeczywistym.
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Niebo także nieotrzymało krzywdy, bo stało się niebem isto- 
tnem. Bóg jest teraz Jaźnią rzetelnego i odsłonionego oczom 
naszym istnienia, a niebo Istotą widomych rzeczy. Bog i niebo 
przeniknęli świat na wylot, a stali się w objęciach jego wszech
obecne. Świat, to tylko szyty gwiazdami namiot na wyjawionej 
Wieczności piersiach, wzniesiony dla Boga i mieszkańców nie
bios. A w środku jego, na nieprzeliczonych stolicach swoich 
siedzi i króluje wszechmocny i wszystkowiedzący Pan, któremu 
on musi być posłuszny, jak ciało ze wszystkiemi członkami 
swemi słucha roskazującej mu z wewnętrza jego, niewidzialnej 
i przedniejszej odeń bez porównania duszy!

Świat ma już w sobie Przeświadczenie. Ale przeświad
czenie to odnosi się w nim jeszcze tylko do utajonej w we- 
wnętrzu jego Jaźni, lub tylko do Boga. Jego przeświadczenie, 
to nie on sam, nie ten świat, ani też nic z tego świata, lecz 
jeszcze świat tamten, sprawujący transcendentalną w nim istotę. 
Jego przeświadczenie jest za nim. Bóg, Jaźniaki i Aniołowie 
wiedzą o nim, ale on sam nie wie nic a nic o sobie, ani nawet 
tego, że istnieje. Ma on w sobie krocie słońc, lecz tylko 
ziemskich. Niebieskiego słońca świadomości mu braknie. Jest 
on przeto, pomimo wielkich milionowych świateł swoich, jeszcze 
ciemny, albowiem jest jeszcze ślepy. Ma w sobie śród taje
mniczych głębin własnej istoty, lub tam, kędy w nim obecny 
jest Bóg, świadomość siebie, lecz niema jej nigdzie więcej, — 
ma ją na tamecznem dnie rzeczy, ale nie na tutecznym ich 
wierzchu. Cóż stąd? On jeszcze niedoskonały, jeszcze niedo
kończony! Także Przeświadczenie świata ma z objęć Wie
czności przenieść się w dzielnice Czasu, — wyjśdź ze środka 
Kuli na jej powierzchnią i rospostrzeć się, pospołu z Bogiem, 
przez wszystkie jej punkty i punkciki. Inaczej wielkie dzieło 
Stworzenia świata byłoby chybione, a Bóg zapomniałby przy 
niem o najważniejszej rzeczy o światłości istnej, w obec której 
słońca, księżyce i gwiazdy ciemnieją.

Tak je s t! Na początku był już świat w całej niezmierzonej 
Okazałości swojej, z tysiącami słonecznych i gwiaździstych
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nieb, lub błękitnych stropów na niebie, i z tysiącami zielonych 
kobierców, w różnobarwne kwiaty tkanych, na wszelakiej ziemi. 
A jaśniał, jak niewy sławiona Chwała Pańska. Ale niebyło 
w nim jeszcze najprawdziwszej Chwały Pańskiej, któraby wy
słowiła Chwałę Pańską, rozwieszoną na niebiosach nieprzeli
czonych ; któraby Światu ciemnemu i niememu Boże stworzenie 
świata opowiedzieć mogła; któraby Przeświadczenie świata 
wykradła z Boga, jak Prometeusz wykradł ogień z niebios, 
a przeniosła je na zewnątrz, lub z Istoty w Jaw, z Wieczności 
w Czas, z tamtego świata w ten świat, z niebios na ziemię; 
któraby Słowo Boże, w rzeczach zamarzłe i zmartwiałe, roz
tapiać i wskrzeszać umiała w gorącej piersi i wypuszczać je 
z siebie znów w postaci Słowa; któraby wreszcie, nie jak mil
czące wiecznie Przyrodzenie, ale jak wymowny półbóg ziemski, 
stała się na ziemi godnym Boga Omówcą. Słowem braknęło 
Człowieka.

A Syn Boży staje przed Ojcem i tak doń przemawia: 
„Po co i na co stworzyłeś tyle niebios i tyle ziem, jeżeli nie 
dla Jaźniaków moich, których ze mnie wydobyłeś, przezna
czając ich na przyszłych świata mieszkańców ? Oto roześlniało 
przed nami niezmierzone Królestwo Twoje, krocie światów 
w jednym i jedynym Wszechświecie. Pozwól teraz, aby na 
piersiach tej dzielnicy Twojej tak siadło Królestwo moje, jako 
Ja w objęciach Twych siedzę od wieków ! Spraw to, ażebym 
Ja także mógł z dzielnicy mojej wyczynić Królestwo Ducha 
świętego, ogłaszające pod baldachimem słonecznych niebios Twą 
Mądrość i Dobroć niewypowiedzianą! Ojcze! Zaludnij świat 
Twój memi Człowieczeństwami /“

A Pan rzekł: „Tak się stanie, najmilejszy Synu, albowiem 
wola Twoja zgodna jest z wolą moją.“

*
*  *

Od wieków były i są nieprzeliczone wojska Jaźniaków, 
których Bóg przeznaczył na ludzi, a stoją w bliży Boga, pod



przewodem Bożego Syna. Stoją po lewicy Pańskiej, a prawica 
Pańska otwiera się dla tych, co powrócą ze świata do niebios, 
lub dla Świętych Pańskich. Jest w niebie Jaźniaków ćma 
wielka. Ale Bóg niemoże ich tak wypchnąć z niebios na 
ziemię, jak uczynił to z Demonami, albowiem nieodpadli ani 
od Boga, ani od siebie, a jako Osobistości, nie mętne, jak 
w Demonach, ale czyste i jasne, lub wyraźne, jako Jaźnie, do 
Jaźni Boga Syna i Boga Ojca podobne, należą do tamtego 
świata, do niebios. Cóż więc począć, ażeby przenieść je na 
ziemię? Potrzeba ubrać ich w ziemskie ciało, ale nie bez ich 
przyzwolenia. Boć wola ich jest i ma być wolna.

Co dzieje się zatem ?
Bóg, wydobywając już Jaźniaków z Istoty niebieskiego 

Syna, wlał w nich żądzę wcielenia się na ziemi i przyobiecał 
im, że wyśle ich na złote niebios ostoje, a powierzy im swo
bodne na nich panowanie; że wolno im tam będzie ugruntować 
dla siebie świat własny, lubo na piersiach Bożego świata po
łożony, i okazać w dziele tern wewnętrzną iścizny swej war
tość; że uczyni ich tam namiestnikami swymi i dopuści im 
stać się podobnymi do siebie Stwórcami świata. Oni też pa
trzyli od wieków na zwierciadło Mai, którem było dane im od 
Boga tąk świetne przyrzeczenie. Gdy zaś obaczyli już, nie 
jedynie w myśli swojej, jak przody, lecz w rzeczywistości te 
ostoje, zapaliło się w nich tern .gwałtowniejsze pragnienie wy- 
wędrowania z niebios do tych różnobarwnych wysp, pływają
cych po morzach Eteru, i dopełnienia przez to danych sobie 
przeznaczeń. Poradzili się tedy Zabaota, czyli Wodza swojego 
Bożego Syna, a za przyzwoleniem Jego, stanęli przed Bogiem 
i prosili Go pokornie, mówiąc: „Panie! Wypraw nas w ziemie 
obiecane, które dla nas stworzyłeś ! My opowiadać tam dzieła 
Twoje i głosić Chwałę Pańską będziemy."

A Bóg odrzekł: „Uczynię woli Waszej zadość, bo wola 
Wasza jest wolą moją."
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Ale, jak  ubrać Jaźniaki w ciało? Isto ta Jaźniaków jest 
niebiańska, tameczna, transcendentalna, a ciało materya ziemska. 
Po jednej stronie Osobistość, po drugiej Nieosobistość; tam 
Jaźń, tu  Niejaźń.  Zdaje się, że pomiędzy temi przeciwstawami 
niema węzła , zdolnego je  połączyć i zjednoczyć. Ale Mądiość 
Boża, większa od naszej, wypatruje to, czego my niewidzimy, 
tj. Jedność wszechprzeciwieństw. Wszakże M aterya nic innego, 
tylko wyjaw ziemski niebieskich Demonów. Zaczem, na dnie 
tej Nie-osobislOŚci jest Osobistość, a na dnie tej N ie-jaźni Jaźń . 
W łaśnie ta  Osobistość i Ja źń  na dnie materyi jest on węzeł, 
zdolny połączyć i zjednoczyć Jaźniaków  z  niejaźnią, lub z cia
łem. Co Jaźniak, w ciało obleczony? To J a ź ń , wcielona 
w Niejaźń , lub Jaźń-n ie jaźń .  I oto Bóg wyrzeka trzecie świa- 
totwórcze Słowo W szechmocy, wcielające Jaźniaków w świat, 
lub dające ludziom początek. A Słowem tein je s t :

„JAŹŃ =  JAŹŃ-NIEJAŹŃ.“

Jako dawniej przez „ J a ż ń - J a ź ń ^  Trójca Przenajświętsza 
z Jaźniakami, Aniołami i Duchami, a zaś przez „ J a ź ń — nie -- 

j a ź ń j ‘ Przyrodzenie, lub Świat, tak  ninie przez „ Jaźń— Ja źń -  
niejaźń ,“ Człowieczeństwo przenosi się, nietylko za Boga, lecz 
zgoła z niebios na ziemię.

Zaczem, „Jaźń— Ja źń -n ie ja źń !“ Co to znaczy ?
Pierwszy czynnik równania tego, J a ź ń , lub Kmiot, kładnący  

coś, jest Bóg sam Stworzyciel nasz, będący Jaźni naszej 
gruntem i wiążący ją  z sobą; drugi zaś czynnik, J a zń -n ie ja J t , 
lub Omówca, coś położonego, a z Jaźn i  i z Niejazni złożonego, 
to Jaźń nasza z niebios, ubrana w Niejaźń ziemską, lub Jaźniak 
nasz odziany w nasze ciało. Omówca tu  ma dwie sprzeczne 
z sobą przyrody, a jest osobisty i nieosobisty, niebieski i ziemski 
zarazem. To tedy człowiek nasz wewnętrzny, nieśmiertelny, 
tameczny, ale w m ateryą wcielony, duchem swego planety, 
wieku i narodu oddychający, w świat posłany, ażeby na nim 
wartość swą moralną odsłonił, i zmysłami dla świata tego 
opatrzony. Ciało i duch światowy  są sługi i naczynia jego,



—  609  —

pracować mające podług danych sobie od niego rozkazów. 
Jest w nim Jaźń  z niebios i niejaźń z ziemi, a oboje przenikają 
się wzajem i wskroś, tworząc prześliczną Całość żywą, którą 
sam Bóg ukształtował, a k tórą Jaźniak utrzymać ma w dobrym 
stanie. Człowiek musi być piękny i mieć postać Bożą, albo
wiem w ciele jego jest Jaźń z niebios, a w niej Bóg sam.

Z równania ludzioJwórczego takie jeszcze wyrastają na
stępstwa. Człowiek wszelaki, jako Jaźń , tkwi w Bogu, wisi 
u Boga, jest z Nim związany, czuje się Jaźniakiem, odwie
cznym niebios mieszkańcem i Syna Bożego bratem ; a jako 
Niejaźń , siedzi na tronie m atki swej ziemi i należy do niej nie
odzownie. Jako Jaźń  jest nieśmiertelny, był przed narodzinami 
swemi na ziemi w niebie i powróci, jeżeli zasłuży sobie na to, 
znowu do nieba, a, jako Niejaźń , rodzić się i umierać musi. 
Jako Jaźń , ma przeświadczenie, wolną wolą i światłość z nie
bios; a jako Niejaźń, poddany jest prawom Przyrodzenia 
i twardej konieczności. Będąc Jaźnią i Niejaźnią w Jedni, 
wiąże Boga z Przyrodzeniem i niebo z ziemią. —  Jako Jaźń , 
na której dnie Bóg sam, jest on, naprzód własnej, a potem 
i dalszej Niejaźni świadomością. A Świat, który dawniej wiedział 
o sobie tylko przez Boga, wie teraz o sobie przez wszelakiego 
człowieka, mieszkającego w jego objęciach, i pozyskuje na po
wierzchni swej, zgoła w najdalszych dalach od swego środka, 
tyle lełasnych przeświadczeń, ile ma w sobie ludzi. A Prze
świadczenie Boże, jedne i jedyne, przelało się z łona Wieczności 
na piersi Czasu. Ale, jak  człowiek sam jest, nie Bogiem, lecz 
tylko Boga obrazem, tak i przeświadczenie jego być może li 
jednym maluczkim Wiedzy Bożej odblaskiem. Jako on sam, 
tak  i przeświadczenie jego zawaro?vane jest niejaźnią, zaczem 
ograniczone, nie do słońca wszechświadomości Bożej, ale do 
jednego zeń promienia podobne. Tak tedy z wyjawem Czło
wieczeństwa już wszystko, co było w niebie transcendentałiter, 
stało się na ziemi readier.

Poglądając na wszystkie ktyzeozoficzne roztocze, poczynając 
od „Jaźń— Jaźń  “  aż dotąd, otrzymuje się wypadek tak i: Na

Panteon. Tom III. — W.
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początku wszystkiego stoi Bóg osobisty, a na końcu wszystkiego 
człowiek Osobisty, Ojciec na niebie i Boży Syn na ziemi. Osoba 
otwiera i zamyka Boży świat. Koniec Bożego Stworzenia 
świata wraca w początek, a Początek wylewa się w Koniec. 
A Jaźń, to Alfa i Omega wszech rzeczy, pierwiastek i ostate
czny kres całego Istnienia.

Oto Boży Akt Stworzenia Ludzi. Pojrzyjmy nań jeszcze 
z różnych stron, aby go wyjaśnić należycie!

%
% *

Bóg poglątla w stworzony od siebie świat i daje wojskom 
Jaźniaków rozkazy. Gdzie się kolwiek w nim ukazuje słońca., 
ziemia, lub ciało niebieskie w ogóle, już do tego stopnia roz- 
winione, ściśłe, stałe i dojrzałe, że stać się może jednego 
z człowieczeństw mieszkaniem; tam odchodzi i wciela się jeden 
z Adamów, lub ludzi najlepszych. Duch planety zawsze jest 
wartości Adama wewnętrznej odpowiedni. Ztąd A daną niebiań
skiej iścizny przedniejszej, otrzymuje na mieszkanie świat Du
cha wyższego. A między Adamami i światami nieskończenie 
mnogie są różnice i stopnie. Jako na ziemi naszej ludzi pojedyn
czych, tak na niebie gwiaździstem człowieczeństw całych ma 
się długą drabinę Jakóbową różnych, coraz wyższych szczebli, 
od dwunożnego robaka, aż do wcielonego Boga człowieka. Ja
kiej wartości jest ziemia nasza z jej mieszkańcami? Bóg jeden 
to zna; ale, bacząc na tyle jaźniowej biedy i nędzy na mej,
zapewne nie zbyt wielka'.

Za każdym Adamem śladują wydobyte zeń od Boga i don 
przywiązane Wojska Jaźniaków, które są istoty jego rozłoże
niem w nieskończoność, a czekać mają niewidomie, tj. trans
cendentalnie, czyli w przedświecie, mającym wcielić się w świat, 
na planecie swoim narodzin, gdy nadejdzie wreszcie na nich 
kolej. Za każdym idzie jedno wielkie Człowieczeństwo nastę
pujących po sobie pokoleń i czasów. A niebo, którem jest 
także Królestwo Syna, sadzi się i okazuje na każdej ziemi,
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mając odsłaniać swą wieczność w długich strumieniach Czasu 
i wędrować przez wszystkie trzy jego powiaty.

Tamten św iat człowieczeuski, w ten świat przeniesiony, 
staje się Przedświatem . Przedświat był już w niebie, gdy Bóg 
stworzył Jaźniaków, lecz teraz przelewa się na ziemi i stanowi 
ludzki ich żywot in potentia. Adam, już w ziemskie ciało 
ubrany, tudzież dzieci i wnuki już narodzone, to Teraźniej
szość, a Jaźniaki, mające kolejnie ubierać się w ciało, to P rzy
szłość,, stająca się co chwila Teraźniejszością nową. Jaźniaki 
otaczają Adama swojego, później zaś jego dzieci i wnuków, lub 
ludzi już wcielonych i odsłonionych, ale są dla nich tak długo 
zasłonione, aż się wcielą i w kształcie dzieciątek narodzą. 
Babiącą przy wcieleniach tych potęgą z niebios jest B óg - świat, 
lub B uch  święty.

Jakim sposobem niebieski A dam  wprowadzon zostaje 
w ziemskie ciało? Mojżesz pisze: „Stworzył Pan człowieka 
z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech swego żywota j  
Gdzie indziej zaś podano: „Bóg ulepił pierwszego człowieka 
z gliny na obraz i podobieństwo swoje, a ożywił go duszą , 
pochodząca z niebios. Aniołowie zaś, poglądając na tego czło
wieka, mówili jeden do drugiego: „Patrzaj! Ażali on nie taki, 
jako jeden z nas ?" Bóg tedy kształtuje ciało pierwszego czło
wieka i wprowadza w niejaźniaka z niebios. Rzetelna to pra
wda. Czemu? Zwierz jest ziemi syn  i ona sama urodzić go 
mogła. Ale człowiek, jako Jaźń, wydobyta z Jaźni Bożego 
Syna i mająca na dnie samego Boga, jest Dziecię Boże i nie
bios syn. On niewykwituje z ziemi, jak zwierz. Pomiędzy 
nim, a nią jest przepaścisty rozstęp, którego krawędzie po
łączyć się niedają." Nie on sam, lecz jedynie ciało jego jest 
z prochu ziemi. Bóg tedy sam i bezpośrednio odziewa pier
wszego człowieka w ziemię. Staje się to może cudownie 
i niepojętym sposobem? Bynajmniej. Staje się to samo przez 
si§? gdy Bóg kładnie: „ J a ź ń — J a ź ń -n ie ja źń .“ Już w sa- 
memże równanie tern widzi się Boga, ubierającego jaźń ludzką

89*
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w niejaźń ziemską i nadającego niejaźni tej odpowiedni wcie
lonej w nią Jaźni kształt.

' A jako się ma z jaźniakami późniejszymi? Kto wprowa
dza i ubiera je w ciało ? Czyni to Duch święty. I dla tego 
małżeństwo  jako tajemnica wprowadzenia jaźniaków w ciało, 
lub bożosynowskich niebios w ziemię, i to przez Duclia świę
tego, jest, zaprawdę, najważniejszy i przenajświętszy Sakra 
ment. Tylko na piersiach ludzkości zachodzi małżeństwo sa
kramentalnego znaczenia i tak wysokiego podniesienia. U zwie
rząt jest li ziemska ruja.

Jako rozumieć bliżej tajemnicze i święte działanie to Du
cha Bożego? Przy stwarzaniu świata jest, jako już wiadomo, 
także Bóg Syn  z  Jaźniakam i swymi obecny. Stwarzanie zaś 
świata trwa ciągle, na każdej ziemi i na wszelakiem miejscu. 
A wszędy tamten świat przepływa w ten świat i wyjawia się 
w nim. Jaźniaki przeto, pospołu z Bożym Synem, wszędy są 
obecne, a wstępują w ciało, gdy przychodzi na nich kolej. 
A Duch święty, znawca woli i zamiarów Boga, wskazuje im, 
gdzie i kiedy wcielić sie mają. — Nie tylko przy Stworzeniu 
Adama, ale i później Bóg sam ulepia dla Jaźniaków ciało. 
Gliną tu od Boga samego uorganizowane, światłotwórczo - ta
jemnicze rodzicielskie nasienie. Ciało ludzkie powstaje, jeżeli 
chodzi komu o to koniecznie, pokalanym sposobem. Ale Ja- 
źniak niebieski wprowadzon w nie od Ducha świętego zostaje 
zawsze niepokalanie. Tutaj pada światło także na niepokalany 
początek wcielonego Syna Bożego, o którym naucza Katechizm.

Kartezyusz, pisząc o ubieraniu niebieskich dusz ludzkich 
w ciało, przyjmuje Assistentiam divinam , co znaczy, iż Bóg sam, 
a bliżej Duch święty, obecny jest i działa przy każdym zapłodku 
ludzkim, a wlewa weń duszę. I, zaprawdę, stworzenie każdego 
człowieka jest taki sam , jak stworzenie świata , A kt Bo~y! 
Leibnic znowu stanowi Praeformationem divinam , co znaczy, iż 
Bóg sam, jako zawinął w Adama wszystek ród ludzki, tak 
zawija  w następców Adamowych dusze ludzi pojedyńczych, ma
jące się wnet narodzić, co dzieje się bezprzestannie, tudzież,
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iż jako z Adama ród ludzki, tak z każdego człowieka wywi
ja ją  się jego dzieci i wnuki; słowem, iż wszystko to Bóg 
sam naprzód ukształtował i przeznaczył. — Jak w pierwszem, 
tak w drugiem tern twierdzeniu dość prawdy.

A jaka tu prawda całkowita i pełna? Jaźnie ludzkie, po
społu z Synem Bożym, są wszechobecne, a wstępują w ciała 
podług woli Ducha świętego, który wskazuje im przyszłe prze
znaczenia i stosunki, przyszły stan i zawód, w m iarę ich uspo
sobień ku  ternu, jakie urobiły w sobie same, będąc w niebie, 
patrząc ua wzór i przykład swój, tj. na Boga, a czekając na 
urodziny swe na ziemi. Prawdą całkowitą i pełną jest tu: 
Omnipraesentia animarum coelestium in unoquoque orbe terresiri 
et Dispositio sapiens Spiritus Oreatoris.'

c9̂
W Bogu panuje Jedność, ale we święcie Dwój ca. Już słó

wko niejaźń,, w którem Widzi się nie i j a m ,  lub nic  i byt, 
ziemskość i niebieskość, D w óją  tę w sobie zamyka. Jakoż we 
świecie: Materya i Duch ogólny, ciało i dusza, rzecz i myśl, 
ciemność i światło, zimno i ciepło, dwa bieguny magnesu, 
dwie ektryczności, i tak dalej bez końca, lub same nice i lice, 
same przeciwy! Ztąd w niebie płeć jedna, a raczej bezpłcio- 
wość, ale na wszelakiej ziemi koniecznie p łc i dwie. Bacząc 
na to Bóg, a przewidując przyszły, dla celów Mądrości Jego 
najwyższej niezbędny, upadek łudzi, ubiera jednego z Jaźnia- 
ków wielkich, Adamowej iściznie równych, w ciało ziemskie, ale 
niewieście. I oto Królowa niebios Czekina rodzi się jako Kró
lowa ziemi i towarzyszka Króla ziemi Adama. A imię jej 
E w a , lub matka ludzi. Wielkie bardzo jest Adama i Ewy 
znaczenie. On Ojciec Człowieczeństwa na ziemi; ona jego 
Matka. Jako w nim, tak i w niej tkwi ród ludzki wszech 
pokoleń i czasów. Jako On, tak i ona, mieszcząc w sobie 
treść tak nieskończoną, stoi jeszcze tak blisko Syna Bożego 
i Boga. Bóg się też nimi bezpośrednio zajmuje, zastępując im 
miejsce rodzicielskie.
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Między ludźmi na ziemi, ale nie między Jaźniakami nie- 
bieskiemi, zachodzi różnica płciowa. Ztąd tameczna niewiasty 
istota jest równie Boża i jednako święta, jak istota mężczyzny. 
Niewiasta, której gruntem Jaźń z niebios, to taki sam wizeru
nek i kościół Pański, jak każdy z nas. Tak też być powinno. 
Towarzyszka nasza ma być nas zupełnie godna, a jeżeli my 
od niej wyżsi z jednej, to ona za to wyższa od nas z drugiej 
strony, zasługując na naszę cześć i miłość.

Że Bóg stwarza po ostojach niebios nietylko mężczyznę, 
ale i niewiastę, zaświadczają to podania stare. W wierze 
irańskiej np. występuje Kojomator, jako Bóg-człowiek niebiań
ski. Z niego zaś wydobywa się Meszio i Meszyna, pierwsza 
na ziemi ludzi para. — W wierze normandzkiej grają rolę 
Bur i Bor, jako niebieskie pierwiastki Człowieczeństwa i Bo
żo - człowieczeństwa. Obaj stwarzają Aska i Emie, lub pier
wszych ludzi. — U Germanów Isk i Segeminna stanowią Ojca 
i Matkę rodu ludzkiego.

U Hebrajczyków wreszcie ukazuje się Adam i Ewa. Moj
żesz pisze: „Stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje. 
Na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę 
stworzył je. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: „Roz- 
radzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie 
ją sobie poddaną!“ Piękna tu bardzo, iż człowiek stoi na czele, 
a mężczyzna i niewiasta ukazują się tylko, jako jego rozłożenie.

Stworzenie pierwszej niewiasty tak bliżej oznacza Moj
żesz : „Przypuścił Pan Bóg twardy sen na Adama, i Adam za
snął. I wyjął Bóg jedno żebro jego i napełnił ciałem miej
sce jego. I zbudował Pan Bóg z żebra onego, które wyjął 
z Adama, niewiastę i przywiódł ją do Adama, I rzekł Adam: 
„Toć teraz jest kość z kości moich i ciało z ciała mego. Dla 
tegóż będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest. 
Przetóż opuści mąż ojca swego i matkę swoję, a przyłączy się 
do żony swojej i będą jednem ciałem. I nazwał Adam imię 
żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich Żywiących.“

Adam powstaje z prochu ziemi, z gliny, a Ewa z Adamo-



wego żebra, które zacniejsze jest od prochu i gliny. Krom 
tego, nie Adam, lecz Ewa jest Boże dzieło ostatnie, a więc 
najdoskonalsze i najpiękniejsze, Czy niedość powodów do 
wysokiego szacunku, którego niewiasta na ziemi doznaje ?

*

Duchy białe i czarne odpadły z woli własnej od Boga 
i dla tego mogły być natychmiast zamienione z niebiańskości 
w ziemskość. Ale wielkie i czcigodne Jaźniaki Adama oraz 
Ewy nienajdowały się w stanie odpadu od Boga. Jako nice- 
stwa, tak i śmierci niemógł Bóg sam być sprawcą. Nicestwo 
i śmierć, to dzieci Stworzenia, odpadłego od Boga, który jest 
Bytem i Żywotem wiekuistym. Bacząc na prawdy te, zaiste, 
nieomylne, sądzono i sądzi się dziś jeszcze dość często, że 
Bóg, stosownie do wewnętrznej nieskazitelności pierwszych 
ludzi, nadać im musiał i nadał nieskazitelne ciało. Jakoż 
wszystkie niemal stare podania twierdzą, że pierwsi ludzie 
otrzymali z rąk Bożych ciało nieśmiertelne, a byli tak uspo
sobieni, że mogliby żyć na ziemi wiecznie; że dopiero wtedy, 
gdy przesiąkli otaczającą ich znikomością i sami polubili ni
cestwo; gdy, miasto być Demoniczności, w Przyrodzeniu roz
lanej, panami, jak przystało na jaźnie niebieskie, stali się jej 
brańcami i kapłanami; gdy dali się skusić do Złego od Zmy
słowości i miodów jej tutecznych; gdy zgrzeszyli, a odpadli 
od Boga i siebie; że dopiero wtedy ściągnęli, w następstwie, 
na siebie śmierć. Wtedy ściemnieli cieleśnie i duchowo, jak 
całe przyrodzenie, gdy spadły w nie Demony, a jeżeli chcieli 
odzyskać dawniejszą wszechwiedzę i Bożą światłość, oraz wi
dzieć Boga bezpośrednio i obcować z N im , jak to było na 
początku; musieli poddać się ciężkiej pracy i zapoznać się 
z jeszcze cięższem cierpieniem.

Podanie to, wychodząc z wyżej oznaczonych prawd nieo
mylnych, nasiąkło mętami bezmyślności ludzkiej i niewypowiada 
wcale prawdy rzetelnej. Ciało nieśmiertelne, lub transcenden-
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ta,hie, i wiedze do wszechwiedzy Bożej podobna, i obcowanie 
bezpośrednie z Bogiem, mogą mieć tylko Jaźniaki w niebie, 
nim wcielą się na ziemi. Ale Adam i Ewa, których Bóg ubrał 
już w ziemskie ciało, a którzy, już w chwili początku swego 
na tym świecie, koniecznie ściemnieć musieli, otrzymali ciało 
skazitelne i mieli w sobie nastąpić mającą śmierć. Chociażby 
i niezgrzeszyli, umrzeć-by musieli! Ciało ich jest z materyi. 
A cóż materya, jeżeli nie byt, przesiąkły nicestwem, lub zniko- 
mość? Jak mogli mieć ciało nieśmiertelne, z ziemi wzięte, która 
sama z niczego powstała i w nic się obróci? A kłamstwem 
jest, że Demony spadły z niebios w Przyrodzenie, którego 
jeszcze niebyło, a które dopiero z nich stworzone być miało. 
Także Wiedza pierwszych rodziców naszych, w ziemskie ciało 
ubranych, była ograniczona. Wszystko to jawna!

Jest atoli w podaniu tem, obok nieprawdy, prawda. Jaka? 
Oto, że Adam i Ewa, dopóki byli niewinni, żyć mogli bardzo 
długo, choćby i tysiącoleć kilka. Gdy zaś już oni sami, tem 
bardziej zaś ich dzieci i wnuki, oddali się panowaniu zmysło
wości i uciechom materyalnym, które podkopały moc przez 
tysiącolecia trwać mogącego ich ciała; gdy w jarzmie chuci 
i namiętności utracili wiedzę swego pochodzenia z niebios 
i wysokich przeznaczeń na ziemi, a z powodu tego cieleśnie 
i duchowo, właściwie zaś jaźniowo, ściemnieli', wtedy cierpienie 
i śmierć spotkały ich pierwej, niż Bóg im to przeznaczył. 
Ciało tedy Adama i Ewy niebyło nieśmiertelne, lecz tylko 
długotrwałe, a dusza ich mogła być jaśniejsza od naszej, i dla 
tego widziała jeszcze, co z duszą naszą wyjątkowo tylko ma 
miejsce, Boga bezpośrednio, tudzież obcowała z Nim.

We wszystkich też wiarach żyło podanie o początkowej 
wiekotrwałej żywotności ludzkiego ciała, tudzież o późniejszem 
jej postradaniu. Stąd Deukalion i Pyrra po potopie, chcąc 
zaludnić ziemię na nowo, podług wyroczni Temidy, nakazującej 
im rozrzucać kości matki, i stosownie do wiedzy ogólnej, że 
matką naszą ziemia, a kościami jej skały i głazy, rosciskują 
kamienie, z których powstają natychmiast ludzie. Kamień,



z rąk Deukaliona, staje się mężczyzną, a z rąk Pyrry, nie
wiastą. A ludzie ci nowi są nie do starcia, jak kamienie. 
Wytrzymują mrozy, upały i słoty, a żyją długo, bo natura 
ich kamienna. — U Normanów pierwsza ludzi para utworzona 
była z dwu jesionów, których drewno twarde i trwale; u Ger
manów zaś z dwu drzew olszowych, których drewno, co do 
twardości, równało się marmurowi, ale po upadku ludzi zmiękło.

Mojżesz zgadza się zupełnie z nauką naszą, oddalając się 
całkowicie od wszystkich pogańskich podań. Podług niego 
Adam i Ewa byli niewinni i pozbawieni wszech wiedzy, nawet 
wiedzy Dobrego i Złego, tak zupełnie, jak dzisiejsze niemowlęta 
ludzkie. Zgoła tego niewiedzieli, iż byli nadzy. Dopiero po 
zerwaniu owocu z zabronionego im drzewa wiadomości otwo
rzyły się im oczy. Wąż kusi Ewę. Ewa zrywa owoc i podaje 
go Adamowi. Natychmiast oboje widzą swą nagość. Splatają 
więc liście figowe i czynią sobie osłony. W tern słyszą głos 
Pana, chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym. Adam i Ewa 
kryją się od oblicza Boga pomiędzy drzewa sadu. Bóg ich 
wywołuje i pyta, dla czego się przed nim kryją? Odpowiadają: 
Dla tego, żeśmy nadzy. „I rzekł Bóg do Adama: Któż ci 
pokazał, żeś nagi? Iżaliś niejadł z drzewa onego, z któregom 
zakazał tobie, abyś niejadł? Tedy rzekł Adam: Niewiasta, 
którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa 
i jadłem. I rzekł Bóg do niewiasty: Cożeś to uczyniła? Nie
wiasta rzekła: Wąż mnie zwiódł i jadłam.“ Bóg tedy, co oni, 
już w skutek pożytego owocu z drzewa wiadomości, dowiedzieli 
się sami, wskazuje ich na pracę, cierpienie i śmierć. Żywot 
rajski, lub dziecięcy ustał, a rospoczyna się twardy żywot 
ziemski. „Tedy Bóg rzek ł: „Oto Adam stał się, jako jeden 
z nas, wiedzący Dobre i Złe. Teraz przeto wyżeńmy go z raju, 
by snąć nieściągnął z ręki swej więcej i niewziął więcej z drzewa 
żywota, i niejadł zeń i żył przez to na wieki."

Cóż stąd? Bóg odziawszy Adama i Ewę w ciało, ograni
czył ich niebiańską wiedzę i przeznaczył im żywot docześny. 
Byli dziećmi i nic niewiedzieli. Zabronił im jeść z drzewa
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wiadomości, żeby nieprzejrzeli przed cza em i nieutraeili ra j
skiego szczęścia. Gdy dojrzeli, dopatrzyli się swych przezna
czeń i postradali raj. Że zaś drzewo wiadomości upewnićby 
im mogło na ziemi tej nieśmiertelność, to prawda nieomylna, 
jednakże, nie dla nich, jeszcze duchowo maluczkich, ale dla 
naszego zbawienia. Ileż tu  prawdy, ile dla nas nauki!

Bóg niechciał, ażeby Adam, zażywszy więcej owocu z drzewa 
wiadomości, ży ł na wieki. Czemu? Czyli Bóg, który sam jest 
Światłością, a stworzył człowieka na obraz i podobieństwo 
swoje, zazdrościł temuż jego i tak już bardzo ograniczonego 
światła ? N ie ! Chodzi tu  o co innego zupełnie. Jako Demo
nów, tak i pierwszych ludzi upadek był niezbędny, albowiem 
011 wyróżnia świat i ludzi od Boga, lub Stworzenie od Stwórcy. 
Bezeń byłby dziś jeszcze świat tamten, lecz niebyłoby świata 
tego. Bezeń miałoby się transcendentalność, ale nie Jaw  rzeczy, 
lub rzeczywistość niebieską, nie zaś ziemską. Bezeń bylibyśmy 
od początku samego doskonali, jak  Ojciec niebieski, ale bez 
pracy i zasługi własnej. Dziś jest w nas doskonałość, lecz 
tylko in potentia. Trzeba nam ją  zwolna i mozolnie wydo
bywać z siebie, ażeby zamienić ją  w in actu. Przed każdym 
z nas otwiera Bóg zawód piękny i my rzucić się mamy do
browolnie w jego szranki. Z podobnych jeszcze do zwierząt 
próżniaków rajskich stać się mamy robotnikami ziemskie/ni 
w winnicy Pańskiej, których zadanie własne i ogólne zbawienie, 
lub Królestwo Boże na łonie społeczeństwa, niebo na ziemi. 
Bóg, niemogąc sam stworzyć ani nieestwa, ani śmierci, ani 
Złego, wiedział z góry, iż wszystko to nastąpi, a będzie, nie 
Jego, lecz Stworzenia winą, tudzież, iż On przeobrazi je na 
korzyść świata i człowieczeństwa.

Adam, lub ród ludzki dziecko, jest niewiadomy; ale stoi 
przed nim drzewo wiadomości. Bóg zakazuje mu zeń owocu, 
bo onby go jeszcze niestrawił. Umiejętność, mądrość, nie dla
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dziecka. Adam kosztuje przecież owocu tego, a kusi go cie
kawość niewieścia, lub Ewa. I oto rodzi się zwyczajne Czło
wieczeństwo. Przyjdzie wreszcie Bóg Syn i Bog Ducli święty, 
lub dojrzały już ród ludzki i wysoka jego Umiejętność, przyj
dzie B o żo -człowieczeństwo. Dlań drzewo wiadomości było od 
samego początku przeznaczone. I tacy Zbawiciele świata jeść 
będą zeń do syta. A nieutracą raju, ale i owszem, odzyskają 
go i" żyć w nim będą na wieki. Raj musiał być utracon, ażeby
z czasem był odzyskan.

Ponieważ świat zaraża ludzi, jaźniowo nieśmiertelnych, 
lecz w śmiertelne ciało ubranych, znikomością swoją coraz 
bardziej i tchnie w nich coraz większą miłość ziemskiej ma
mony ; —  ponieważ demoniczne moce, jak  np. zmysłowość 
z jednej, a idee i zasady pewne, to czerńców i czerwieńców, 
to faryzeuszów i bezbożników, to sofistów różnych, to tej lub 
owej ostateczności z drugiej strony, miasto być sługami wyż
szego od siebie człowieka, porywają go i panują nad nim 
wszechwładnie, robiąc zeń albo zwierza, albo wściekle postę
pującego z innemi ka ta ; — ponieważ w duszę ludzką wkracza 
tyle sobkostwa i pychy, tyle wad i niecnot; —  ponieważ, im 
bardziej się kto otworzy dla Złego, tem trudniej mu wyzwolić 
się odeń własną siłą ; — ponieważ wreszcie umysł tak  g łu 
pieje, że w Złem widzi Dobre, a w Dobrem Z łe : —  przeto 
ukazuje się w końcu konieczność, ażeby Bóg Syn wcielał się 
po ziemiach i odnowił wszędy w rodzie ludzkim zawarty nie
biański jego początek. Bóg Syn wcielony daje światu Obja
wienie , gruntuje wiarę prawdziwą i staje się Zbawicielem. Słowo 
Jego uświęcone zostaje jako Słowo Boże i panuje długo, roz
lewając dobrodziejstwa niebios na ziemi. Lecz w7 końcu Obja
wienie i W iara omdlewają. Świat poczyna z nich szydzić. 
Znikają wszystkie moralności słupy, a rodowi ludzkiemu grozi 
zezwierzęcenie. W tedy przychodzi z niebios Duch święty i urabia 
na ziemi zbawiającą Umiejętność.

Stworzenie świata otworzyło Przyrodzenie, lub Królestwo 
Boga Ojca, a Stworzenie ludzi otworzyło Człowieczeństwo, lub
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Królestwo Boga Syna. Gdy zaś rozłożył się szeroce na ziemi 
świat ludzki ze swemi cudami przemysłu i wynalazków, sztuki 
i umiejętności, wyjawiło się także Królestwo Ducha świętego. 
I oto wszystko jest w najlepszym porządku. A dzieło Boże 
na niebie i na ziemi godne jest Boga.

CLXVI1I.

Zam kniec ie  Ktyzeozofii.

Tu kończy się nasz Ktyzeozofii obrazek. Był 011 w całym 
Panteonie najtrudniejszy do narysowania. Przedmioty takie, 
jak  Trójca Przenajświętsza, jak  Stworzenie dusz ludzkich i du
chów, świata i ludzi, zdają się przechodzić umysłowe siły 
Śmiertelników, a tego, co niebędąc jednym z Archaniołów, 
zabierze się do nich zuchwalnie, przyprawują łacno o obłąkanie. 
Przy pomocy Bożej podołało się im atoli, lubo daleko nam do 
archanielskiej, a by też tylko anielskiej, ducha potęgi.

Jest to znowu Umiejętność, o bardzo starych rzeczach 
czyniąca, a wszelakóż tak nowa, iż niemiała dotąd ani nawet 
osobnego dla siebie nazwiska. My dopiero wyprowadzamy ją 
na widocz i nadaliśmy jej miano. Skąd to pochodzi ? Staro
żytne Kosmogonie pogańskie prawią o Stworzeniu świata 
i łudzi. Mojżesz w Genezie czyni to samo. A o Trójcy w Bogu 
jest wiele w Kabale i w Ojcach Kościoła. Rzeczy to więc 
bardzo stare. Ale w Chrześciaństwie, odkąd Boga i tamten 
świat przeniesiono tam gdzieś za gwiazdy i zamieniono w nie- 
docieczoną mrzonkę, rzeczy te, właśnie w skutek tego, stały 
się niepodobne do umiejętnego obrabiania. Ogłoszono je tedy 
za tajemnice Boże, prześcigające rozum ludzki, a nawet dla 
Świętych Pańskich nieodgadnione. Podawano je  jako cudowne 
Objawienie i przedmiot wiary, lecz nie usiłowano wcale ich 
rozumieć i wyjaśniać. A jeżeli kto dotknął ich choć z lekka, 
zaraz ściągnął na siebie prześladowanie Duchowieństwa, jak to
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doznaliśmy jeszcze sami przy jednej pracy w Tece Wileńskiej. 
Fizyka i Metafizyka mówiły, zaiste, o Stworzeniu świata, je
dnakże li ze swojego, nie zaś z transcendentalnego i religijnego 
stanowiska. Myśmy pierwsi, którzy się na to odważyli. Stad 
umiejętność ta jest nowiuteńka.

A jak piękna i szczytna, jak ciekawa to Umiejętność! 
Jak ona wyniosłą treścią swoją podnosi do niebios i zachwyca 
umysł człowieka! Czaruje w niej najbardziej biblijna Dramaty- 
cznośó wykładu. Bóg tu występuje, jak na scenie w teatrze, 
działa i rozmawia, to z Aniołmi, to z Duchami, to z Jaźnia- 
kami, to z Adamem i Ewą. Dramatyczność ta ułatwia bardzo 
rzecz najtrudniejszą w naukowym świecie i robi ją  dostępną 
dla wszystkich; lepsza jest przeto od ciężkiej Dydaktycznosci 
Hegla i całej Filozofii niemieckiej, a dopina snadniej, niż ona, 
zamierzonego celu. Czytelnik bawi się tu, a otrzymuje naukę.

Ale, co powie dzisiejszy świat ludzki, naukom realnym, 
Fizyce i Chemii oddany, Materyalizm i Panteizm wyznający, 
a w Matematyce najprzedniejszą, ba, jedyną Umiejętność ścisłą 
widzący, gdy przeczyta Ktyzeozofią naszę? Jak odezwą się 
uprawiacze Ekonomii narodowej, Socyaliści i uczniowie Pru- 
dona? Co rzekną Czerwoni powiatów wiarowych i politycznych? 
Nietrudna wcale odgadnąć naprzód i z góry ich zdanie. Za
wołają: „Autor Panteonu, to nie Filozof, ale Teozof^ a właściwie 
Teurg starożytnego pieczywa. W Teozofii swojej ukuł nam 
osobistego Boga, który dziś tylko dla dzieci i bab może być 
jeszcze czci przedmiotem, lecz dla ludzi myślących oddawnajuż 
bajecznym jest wpiorem; — a w Ktyzeozofii swojej, która po 
prostu zwać się powinna Bemonomanią, prawi nam o Agato- 
i Kakodemonach, o Jaźniakach i tym podobnych Cudakach! 
Zaprawdę, ogolić mu głowę i posłać go do Czubków!“ Od- 
rzekam na to : Są czasy, w których Bóg, tamten świat, istota 
rzeczy transcendentalna, tak dalece ciemnieją, że wydają się 
głupstwem. Właśnie w takowym żyjemy czasie. Ja  podziwiam 
mądrość waszę li ziemską i zazdroszczę wam. Wyście albowiem 
w ciemniach ducha waszego tak rozumni,, tak szczęśliwi! Sam
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atoli wolę dzierżyć się mądrości Bożej, która zowie się wam 
głupotą Potępiajcie mię, jak  chcecie, i róbcie tarczą waszych 
dowcipów, waszych szyderstw, waszych prześladowań, j a  p r z y  
nie j zostanę, a, jeżeli Bóg będzie mi łaskaw, wielu Rodaków, 
może zgoła was samych, do niej nawrócę!

A co wypowiedzą o Ktyzeozofii tej Czarni, ci wszyscy, co 
Boga i tamten świat wyprawują za gwiazdy, ażeby im tutaj 
na ziemi nieprzeszkadzał, —  co, w celu panowania nad gmi
nem, potrzebują niedocieczonych tajem nic? Co sądzić będą 
Prostaczkowie, co dobrodusznie i ślepo nauce Czarnych zawie
rzyli? Co wyrzeką Księża i gorliwe ich służebnice Panie na
sze? Największa część ludzi tych powiatów duchowych tak 
zawoła: „Pycha człowieka tego większa jest od pychy Szatana; 
ale padnie 011 w otchłań, równie jak  Szatan, i nikt niebędzie 
miał nad nim litości. Chce on na gw ałt być drugim Chry
stusem, nawet większym od Chrystusa, bo tłumaczy tajemnice 
wiary i rzeczy niepodobne do docieczenia, których Zbawiciel 
sam niemógł wytłumaczyć. Szasta się z zarozumiałością na 
czole i żąda ulepszać naukę naszego Kościoła, a woła, iż 
nie przez Papieża, lecz przez niego odzywa się Duch święty. 
Udaje, że stoi w bezpośrednim stosunku z Bogiem, a zna 
niebo i piekło lepiej od Kapłanów i sług Pańskich. Tak osza
lał, że mieni się Kościołem i Synem Bożym, ba, Bogiem sa
m ym .“ —  O, znam ja  dobrze tę piosnkę! Zanucił ją  nasam- 
przód Feliks Kozłowski, a wtórowali mu ksiądz Biskup Hoło- 
wiński, Lucy an Siemieńslri, Julian Bartoszewicz i inni. Tre
ścią piosenki tej je s t: „Miększe ciało Filozofa  od nauki jego, 
która tak  twarda. Rzućmy się więc z zębami naszemi lepiej 
na osobę, niż na filozofią jeg o !  Potrzeba ogłosić go bezbożnym , 

szalonym! Uwierzą nam i czytać go nie będą. I  wygramy 
sprawę. “ Ludzie ci niezasługują na odpowiedź. Złość i głu
pota ich zbyt jawna. Czyli ogary i kundle nieujadają, gdy 
przechodzi duch, lub tylko ksiądz z olejem świętym?

Część mniejsza i nieco oświeceńsza „dobrych Katolików“ 

naszych wyrzecze o Ktyzeozofii: „Jenialne to i śmiałe Kaeer-
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stwo, którego strzedz się p o t r z e b a — lub też: „To Wirtem- 
berszezyzna, podła Niemczyzna. “ — Panom tym dało się od
prawę już oddawna, gdy we wstępie do Filozofii zbijało się 
panujące u nas przeciwko niej przesady.

Jednakże, — taką przynajmniej mam nadzieję w Logu, 
najdzie się pewna liczba ludzi, acz arcy mała, tam i sam czło
wiek głowy otwartej, indzie młodzieniec, szukający rzetelnego 
światła, indzie teolog, a może i mędrszy ksiądz jaki, co za
wołają, lub napiszą do mnie: „Bóg ci zapłać, miły Fiacie! 
Tyś odsłonił nam Prawdy przenajświętsze, które dotąd uwa
żano za niedocieczone. Teraz rozumiemy lepiej Zbawiciela, 
niż dawniej, a zostaliśmy Chrześcianami, nie z wody samej, 
lecz z ducha. Zapaliłeś słońce w ciemnościach wiarowych
i pokazałeś nam w blasku światłości niebios istotę rzeczy
i Boży świat. “

Teologia i Katechizm  czynią o Bogu, o Trójcy Przenaj
świętszej, o Stworzeniu duchów, świata i ludzi, ale opierając 
się na piśmie świętem, lub Objawieniu. Co tedy Teo- i Kty- 
zeozofia, zajmująca się tymże samym przedmiotem, ale ze sta
nowiska niepodległego? Zaprawdę, nic innego,^ tylko Filozofia 
Teologii i Katechizmu, odsłaniająca Boga i świata wiekuistą 
istotę, a na miejsce niedocieczonych tajemnic wiary wprowa
dzająca słońce umiejętności i biały dzień wiedzy. TV niej 
Boże znanie przeistacza się w ludzkie poznanie.

Teologia, zwłaszcza chrześciańska, jako ze wszystkich
najprzedniejsza, uważać powinna hilozofią tę za gwiazdę pize-
wodnicę swoję. Wszakże Zbawiciel był sam Teozofem, a nauka 
Jego nieróżni się od naszej. On także niepodległy mędrzec, 
objawiający światu tajemnice Boga i niebios. Że Teologia wy
maga miary, a zrasta się zawsze z jednem jakiem leligijnćm 
wyznaniem i opiera się na tern lub owem danem sobie cudo- 
wnem Objawieniu, np. na Biblii, Koranie, Zenda-weście, 
teo- i ktyzeozofia zaś gruntuje się na Umiejętności, tchnionej 
wciąż i bezpośrednio od Ducha świętego, a należy do wszy
stkich religijnych wyznań, jako ich filozoficzny grunt; to ró-
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znica pomiędzy niemi konieczna, nieznosząca atoli bynajmniej 
wewnętrznej ich Jedni. Ale źle, bardzo źle, gdy teologia od
pycha od siebie teo- i ktyzeozoficzną, treść, a zastępuje ją 
treścią inną, tj. polityczną, zdolną upewnić panowanie Ducho
wieństwa nad Rzeszami, jako np. zagwiazdowym Bogiem; — 
gdy porzuca prawdę i światłość, a porywa za władzę i cie
mność! Wtedy Bóg i lepsi ludzie ją opuszczą, a ona czasu 
swojego przeświadczy się sama, iż przez mnogie wieki po ka- 
medulsku kopała sobie grobowy dół. Teo- i ktyzeozofia, to 
teologii żywot i potęga. Bez niej ona martwą literą, która, 
podług Pisma, zabija ducha. Teologie są rozmaite i bardzo 
liczne, a wszystkie mają początek i koniec w Czasie, rodzą 
się i przemijają, jak wskazuje nam to historya wiar już za
gasłych. Ale hilozofia Teologii, lub Teo- i ktyzeozofia, jako 
wszech teologii i wiar transcendentalna istota i piasta, jest 
jedna i jedyna, wieczna, nawet przedwieczna, a śród coraz da
lej płynących czasów coraz piękniejszem wykwitająca mądro
ści z niebios kwieciem,

Teraz obejrzyjmy się daleko w tył! — Panteon ten po
czyna od Teologii, lub od nauk, odnoszących się do Boga 
i tamtego świata. Tutaj zaś podaje Filozofią Teologu i wszy
stkich je j  nauk. Odsłoniło się w Teozotii Boga, a przewiodło 
się w Ktyzeozofii Boga i tamten świat w ten świat. Jako 
zaś po teologii następuje wielka Kosmopeja, podająca nie
skończenie mnogie nauki, odnoszące się do tego świata, tak 
ninie po Teo- i ktyzeozofii powinna wystąpić Filozofia, wska
zująca nauk tych tameczną, a nieznaną im wcale istotę. Jak 
Teologia już otrzymała, tak Kosmopeja ma otrzymać Filozofią 
swoje, a z nią ostateczne swe ugruntowanie. To też dalszy 
Panteonu tego cel.

Wiadomo już z końca 139 ustępu, gdy przystępowało się 
właśnie do Numenologii, że po Teozotii i Ktyzeozofii kładnie się 
Kosmozofa, jako Kosmopei Flozofia i transcendentalne ostate
czne słowo. Do Kosmozofii tedy przewodzi nas w księgach 
tych panująca Muza.



FILOZOFII CZĘŚO TRZECIA.

KOSMOZOFIA
LUB

BÓG I TAMTEN ŚWIAT, A Z NIEMI TEO-
ZOFIA, NA DNIE STWORZONEGO JUŻ 

ŚWIATA TEGO.

TRANSCENDENTALNA RZECZY ISTOTA.

CLXIX.

Oznaczenie i podział rzeczy.
Przystępuje się ninie do Kosmozofii. Co ona? Jest, co już 

wypowiada sama jej grecka nazwa, Umiejętnością świata, mą
drością rzeczy tutecznych, lub Filozofią wszech Jawa. Jako filo
zofia patrzyć ma ona w grunt przedmiotu swego, a we wsze- 
lakiem istnieniu szukać utajonego na dnie jego stnienia.

Niejest to wcale, na miejscu tern, filozofia zupełnie świeża 
i jeszcze nietknięta, acz nowe napotyka się tutaj jej miano. 
Wyłożyło się ją albowiem już obszernie, szczegółowo i w do
statecznie zadowalający sposób. Gdzie? W Kosmopei, która 
jest Umiejętnością świata, a której rozległą osnowę rozwiło się 
przez wszystkie jej ogromne i mniejsze oddziały, czyniąc

Panteon, Tom III. — IF. 4Q
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0 każdym jej przedmiocie filozoficznie, że zaś on światowy, to tern 
samem i kosmozoficznie. Tam Kosmozofia wylała się aż w trzech 
wielkich Peanach i w tysiącach pieśni o cudach Bożego świata, 
odsłaniając wszędy rzecz swoję w całej świetności i pełni. Ażeby 
to okazać, rzuca się oko zwrotne na kosmopeiczne umiejętności
1 nauki główne.

Co Empirya, pospołu ze wszystkiemi przynależnemi do 
niej naukami i umiejętnościami, których jest tak wiele? Nic 
innego, tylko realna Kosmozolii część, lub Filozofia treści świata 
w dzielnicach doświadczenia, rozumu i zmysłu. Jeżeli Empi
rya powszednia taką Filozofią nie jest, to li dla tego, iż upra- 
wiacze jej ociosują kamienie, gaszą wapno, zwożą zwir, słowem, 
przysposabiają tylko materyał do budowy Świątnicy ogromnej, 
lecz architektem jej nie są i być nie mogą. Architektem, 
zdolnym narysować i wnieść Partenon świetny dla nauk empi
rycznych, a związać je w porządny Całokształt, podoła być 
jedynie Filozof. Otóż, Empirya, w księdze pierwszej dzieła 
tego przełożona, występuje jako Partenon i Całokształt taki; 
sadzi się wszędy na Filozofii; tchnie od początku do końca 
filozofią i wyczynia się Filozofią powiatów treści świata mate- 
ryalnych. Jest to zatem najpierwsza, bardzo szeroka, a znana 
nam już dobrze Kosmozofii dziedzina.

Co znowu Spekulacya? Nic innego, tylko idealna Kosmo
zofii część, lub Filozofia treści świata w dzielnicach czystego 
myślenia i umysłu. Empirya jest Fizyką, a spekulacya Meta
fizyką  treści świata. Tam baczy się na mat ery ą i jej siły, 
tutaj na ducha i jego idee. Tam cielesność, zmysłowość, tu 
niecielesność, umysłowość umiejętny sporządza wątek. — Już 
Heglowska Spekulacya uchodzi ogólnie za Filozofią. Tem bar
dziej zaś Spekulacya w tern dziele, którą utwierdziło się na 
Filozofii istnej, a tutaj się wyczyniającej, jest Filozofią. Otóż 
i druga, a znana już nam dobrze Kosmozofii dziedzina.

A co Humanistyka? Nic innego, tylko najrzeczywistsza, 
bo człowieczeństwem i czynem, lub najistotniejszą świata tre
ścią zajęta Kosmozofii część, zaczem Filozofia w powiatach



budzącego się i działającego, a dzieje tworzącego mysłu. Empirya 
daje znaczenie materyalnego spekulacya duchowego, a Huma
nistyka człowieczeńskiego Ogółu Istnienia. W ostatniej, bę
dącej materyalnego i duchowego świata tuteczną kojarznią, 
walka stronnictw i przeciwnych sobie obozów gra niepospolitą 
rolę. Jest to Empirya, bojująca ze Spekulacyą; rozum, ła
miący się z umysłem; stara praktyka walcząca z nową teoryą. 
Szuka się tu ciągle, aż jeszcze daremne, Zjednoczenia przeci
wieństw, lub transcendentalnej ich różnojedni. To właśnie ce
cha filozofii i mysłu. Tak tedy widzi się i trzecią, a znaną 
nam już należycie Kosmozofii dziedzinę.

Teraz patrzy się w trzy powiaty Formy świata. Czyli 
Matematyka, od nas i od Wrońskiego w dziele tern przedsta
wiona, nie Filozofia istna? Czy Loika i Estetyka, nie tylko 
u nas, lecz wszędy, nie są częściami Filozofii? Już dla tego, 
że Empirya, Spekulacya i Humanistyka, trzy nauki treści 
świata, są Filozofią; Matematyka, Loika i Estetyka, trzy od
powiednie im nauki formy świata, Filozofią być muszą. Forma 
albowiem jest zawsze taka, jak brana do niej w ramy treść. 
W trzech nauka formy świata widzi się zatem czwartą, piątą 
i szóstą, a dobrze już nam znaną, Kosmozofii dziedzinę.

A Etyka, nauka istoty świata, stawiąca Boga, jako do
skonałości ludzkiej Ideał, czyli to nie Filozofia i to ze wszy
stkich dotychmiastowych najbardziej prawdziwa? Ona tedy, 
to siódma i ostatnia Kosmozofii dziedzina.

T ak! Znamy już Kosmozofią i to we wszystkich siedmiu 
jej dziedzinach. Po cóż ona tedy na miejscu tern znowu wy
stępuje, skoro w Kosmopei wyłożona była należycie? Snać, iż 
tam czego arcyważnego nietknięto wcale. Czego? Oto trans
cendentalnego gruntu i pierwiastka świata, lub istoty samej 
wszystkich tych siedmiu kosmopeicznych dziedzin. Co tam upu
szczono, tu ma być podniesione. Ztąd potrzeba udzielnej 
umiejętności, która też pod osobną ukazuje się tu nazwą.

Cóż zatem przynależy do Kosmozofii, na stanowisku i miej-
40*



scu, na którem po ukończeniu Teo- i Ktyzeozofii, stanęło się 
ninie? Nic innego tylko najostateczniejsza Kosmozofii kraina, 
będąca teo- i ktyzeozoficznem wszystkich tych Kosmozofii, 
a z niemi Kosmopei całej, ugruntowaniem , lub Kosmozofia 
najściślejszego znaczenia, Kosmozofia właściwa.

Empirya, Spekulacya i Humanistyka, M atematyka, Loika 
i Estetyka, nawet E tyka, czynią około świata tego, lecz od
pychają od siebie świat tamten, jako nieodnoszący się wcale 
do kosmopeicznych ich powiatów i niemogąey być ich przed
miotem ; widzą w nim zgoła zabobon, wiarą uświęcony, a gdzieś 
za krańce wszech istnienia i w krainy marzeń myśl ludzką 
uwodzący. Niemają ani nawet przeczucia, że tam ten świat 
tego świata istota, wiekuisty pierwiastek, filozoficzny grunt. 
Trzymają silnie za skorupę świata, lecz gubią niebiańskie jego 
jądro. Gubią to jądro, bo nieznają Boga, który wychodzi za 
wiedzy ich zakres. Zupełne dla nich niepodobieństwo, wdawać 
się w rzeczy tameczne. Tutaj dopiero, po poznaniu w Teo- 
i Ktyzeozofii istnego Absolutu, Prawdy transcendentalnej, Oso
bistości, uczynić to można. Kosmozofia przeto jest ku temu, 
ażeby przyniosła wszystkim kosmopeicznym naukom tameczną 
ich podstatę i niebiańską iściznę. Podnosi ona jądro, od nich 
uronione, i jest jego umiejętnością, a wkładając je napowrót 
w poznane już skorupy, uzupełnia dzieło i podaje żywotną 
Całość. A świat, który równał się dziurawemu orzechowi, 
będzie odtąd pełen i ze rdzeniem wiekuistym w środku, jako 
jest w stworzonej od Boga rzeczywistości.

Cóż tedy Kosmozofia właściwa? Oto, jak  w napisie ustępu 
tego stoi, Filozofii część trzecia, której osnową Bóg i tamten 
świat, a z niemi Teozofia, na dnie stworzonego ju ż  świata 
wszystkich jego umiejętności, łub transcendentalna rzeczy istota. 
Słowem, to Kosmopei, wielkiej, długiej, z mnóstwa umiejętno
ści i nauk złożonej, Filozofia. Bez niej Kosmopeja czcze nic.

Ależ zna się już z Teozofii Boga, a z Ktyzeozofii, prze
prowadzającej tam ten świat, istotę świata. Wie się, że istotą



świata są Bóg, oraz wszystkie Jego teo- i ktyzeozoficzne nie
biosa. Jakiż więc Kosmozofii właściwej przedmiot? Okazanie 
i udowodnienie Prawdy tej, ogólnie już poznanej i pozyskanej, 
we wszystkich powiatach świata, lub przez wszystkie kosmo- 
peiczne umiejętności i nauki. Będzie to li zastosowanie Pra
wdy tamecznej do rzeczy tutecznych, zaczem już coś bardzo pod
rzędnego, choć trudnego. Ale trudności będą już drobiazgowe.

■*
*  *

Kosmozofia, mając wykazywać wszędy tamten świat w ją
drze tego świata, iśdź musi za umiejętnościami świata, za Ko- 
smopeją, a to trop w trop i z całą od niej zawisłością. I nie- 
doznaje tu żadnej krzywdy; nie traci nic na samodzielności 
własnej. Jak to? Ponieważ Kosmopeja jest już Kosmozofią, 
a Kosmozofia tylko filozoficznym i ostatecznem Kosmopei roz
świetleniem. Podział Kosmozofii przeto musi być sam, i w Ogóle 
i w Szczegółach, jak podział Kosmopei.

Wiadomo od dawna, że Kosmopeja rozpada w nauki tre
ści, formy i istoty świata, lub w Stereognostykę, Morf ozy kę 
i Etykę, które znowu rozpadają w nauki osobne. Kosmozofia 
tedy, równie jak Kosmopeja, biorąc rzecz ryczałtem, składa 
się trzech oddzielnych, a wielkich światów. Ztąd trzy nastę
pujące Filozofii tej działy:

A) STEREOZOFIA, Filozofia Stereognostyki, odsłania 
tamten świat, lub transcendentalną istotę we wszy
stkich naukach kosmopeicznych, odnoszących się do 
treści świata.

B) MORFOZOFIA, Filozofia Morfozyki, odsłania znowu 
tamten świat, lub transcendentalną istotę we wszy
stkich naukach, odnoszących się do formy świata.

C) UZYOZOFIA, Filozofia Etyki, odsłania wreszcie tam
ten świat, lub transcendentalną istotę w istocie tego 
świata, w moralności ludzkiej.
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Będą jeszcze podziały umiejętności tych szczegółowe, lecz 
te nienależą tutaj i wyczynią się na miejscu swojem. Zre
sztą łacna już je odgadnąć, pojrzawszy w Stereognostykę, 
Morfozykę i Etykę.

Teraz przystępuje się do każdej z trzech tych wielkich 
Umiejętności kosmozo/iznych z osobna i po kolei.



KOSMOZOFII DZIAŁ PIERWSZY.

STEREOZOFIA
LUB

FILOZOFIA TREŚCI ŚWIATA 
I STEREO ON O ST YKI.

CLXX.

Wprowadzenie do rzeczy.
Co świat ten? Niejaźń. A co niejaźń? Nic innego, tylko 

Jaźń. Jest to, naprzód, Jaźń Boga Ojca, który przemieszkuje 
w środku wszechświatowej kuli, rozpromieniając się zeń przez 
wszystkie jej części, cząsteczki i punkta; — powtóre. Ja m  
Boga Syna, który we świecie Ojcowskim wyczynia się jako 
człowieczeństwo; — po trzecie, Jaźń Ducha świętego, który 
występuje jako Bóg-świat i świata pierwiastek, a kładnie się 
w Ojcowskim świecie jako mądre Konieczności prawo, we 
świecie zaś Synowskim jako Umiejętność. Nawet niejaźń po
czątkowa, co utworzyła się z odpadłych od Boga duchów, jest 
jeszcze j a ź n i g albowiem duchy te osobiste istoty. Niejaźń
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tedy, gdy uważa się ją w gruncie samym, lub tamecznie, to 
Jaźń , a istota świata Osobistosc. T ak! Osobistość jest jedynie 
prawdziwy Absolut; jest jądro wiekuiste, które gubią nauki 
kosmopeiczne.^ Osobistość Boża stoi na początku, Osobistość 
ludzka na końcu, a Osobistość, rozwiązana w nieosobistość, lub 
w świat, w pośrodku. I wszystko, co było, jest i będzie, 
ukazaje się na dnie Osobistością. Tylko Osobistość rzetelny, 
wiekuisty b y t; tylko ona istnieje iście. Co osobistego, to jest, 
co zaś nieosobistego, niej es t. — Oto istota świata tego filozo- 
ficzno-racyonalna, lub dzienna.

Osobistość Boża i ludzka, to Przedwieczność i Wieczność, 
lub Nieśmiertelność. We świecie także tylko będąca na jego 
dnie Osobistość jest wiekuista i nieprzemienna. Atoli we 
świecie, obok wiekuistości i nieprzemienności, widzi sią Zniko- 
mość. Co znaczy Znikomość? Ona córa nicestwa, które prze- 
mkło niejaźń, czyli jaźń pierwiastkową, lub byt od Boga stwo- 
lzony i wiekuisty. Co zaś nicestwo? Demony, “które, jako już 
zna się, odpadły od Boga i od siebie, a uroniwszy byt, prze
obraziły się w nic. A z niczego Bóg stworzył świat. Demony, 
to Osobistości w siły przyrodzenia, w idee ducha i w różne, 
mianowicie zaś ziemskie duszy człowieczej władze, rozwiązane, 
lub takie, co stały się nieosobistością a, — z powodu, iż 
Osobistość, raz jeden od Boga stworzona, przepaść zupełnie 
nigdy niemoże, — godzą wciąż do osobistości postradanej. To 
nieosobistości, w których gruncie zawsze i koniecznie Osobi
stość. Osobistość ta atoli, nie Boża, ani ludzka, lecz demoni
czna. Ona rospływa się w nieskończoność, w bezmiar, w Ogół 
panteistyczny, w nic, i skupiła się znowu w pewne ognisko, 
w coś biało- lub czarnoksięskiego, a przesiąkuje przyrodzenie, 
ducha, wszystek człowieczeński świat. Jako na dnie nieoso
bistości jest, tak i wybłyskuje zeń niekiedy jawnie i widomie 
Osobistość. Myśl tutaj np. duszę zwierząt, ptaków, a nawet 
owadów! Oto istota świata tego mistyczna, nocna.

świat ten, to tedy podwójna Osobistość: dzienna i nocna, 
wyraźna i utajona. Jedna prawdziwa, tj. Boża i ludzka; druga



kłamliwa, tj. demoniczna, lub nieosobista, lecz osobistością 
w gruncie będąca, i dla tego, to nieosobistością, to osobistością 
pozorną mamiąca. Jest to Osobistość Prawda i Osobistość 
Mamona. Jeżeli zatem chodzi ci o stereozoficzne poznanie 
świata tego istoty, musisz baczyć nieprzestannie na dwa te 
Osobistości rodzaje.

Osobistość Boża i ludzka z jednej, a Osobistość demoniczna 
z drugiej strony, to Dwójca we świecie, lub walka bytu z ni- 
cestwem, wieczności ze znikomością, prawdy z kłamem i ułudą. 
Empirya też zna siły dodatne i ujemne, Spekulacya antynomie, 
a Humanistyka przeciwne sobie socyalistyczne, polityczne i re
ligijne obozy. Zgoła do Etyki, mającej cnoty i niecnoty, roz
ciągać się dwójca. — Jedynie Osobistość Boża jest Jednością 
w sobie stałą i nieprzemienną. Osobistość demoniczna, to 
dwójca, lub Osobistość w środku, a nieosobistość na wierzchu. 
Osobistość zaś ludzka może być Jednością, gdy jednoczy się 
z Bogiem, lecz może być i Dwójcą, gdy dzierży ze światem 
i demonicznością jego.

Co dobrego, pochodzi od Boga, a co Złego od Demonów. 
Nieosobistość pełna jest Osobistości, a jako w niej Bóg i czło
wiek, tak w niej i wszystek Demonów świat wielki.

Widząc w Empiryi tylko ciała, ciecze, płyny, uleci, siły, 
lub same nieosobistości; — w Spekulacyi znowu tylko czyste 
myśli, pojęcia, idee, lub również same nieosobistości; — w Hu
manistyce wreszcie ludzkość, narody, państwa, kościoły, zbory, 
lub człowieczeńskie Ogóły i Szczegóły, zaczem także same 
nieosobistości; — zapatrujesz się na świat tutecznie i gubisz 
jego istotę. Gdy zaś we wszystkich powiatach świata widzisz 
ciągle Osobistość i dzierżysz ją  silnie; wtedy poglądasz na 
świat tamecznie, tj. achrematycznie, transcendentalnie, kosmo- 
zończnie.

Wiadomo już z ostatecznych Numenologii wypadków, że 
ten i tamten świat przynależą do siebie nierozdzielnie i zawsze 
są razem, a wszystkie oderwania, jednostronności i błędy 
naukowe rodzą się z ich rozdziału. Poglądać więc na wszystko
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potrzeba i tuiecznie i tamecznie, bo tuteczność ciało, a tame- 
czność dusza Prawdy i Rzeczywistości istnej. Stąd nauki treści 
świata, które się w Stereognostyce przełożyło, są Filozofią, 
uważającą treść tę tutecznie, a Stereozofia niniejsza ukazuje 
się Filozofii tej dopełnieniem i uważa treść tę tamecznie. Jest 
to już Filozofia treści świata ostatnia, Absolut sam dająca.

Dość! Jak Teozofia z Ktyzeozofią, tak Kosmozofia ze Ste- 
reozofią i wszystkiemi jśj częściami, ukazuje się Filozofią 
Osobistości wiekuistej, która stwarza, wypełnia, pizenika i pia

stuje świat ten, a jest istotą jego i zowie się tamtym światem.

*

Pojąwszy Boga, jako przedwieczne, pierwotne, powszechno- 
środkowe i jedyne Ja  w ogromnem cielsku nieskończonego 
wszechświata, jako Jaźń najprzedniejszą i wszechobecną, jako 
Jaźń wszech iaźni i niejaźni, lub jako Osobę, sporządzającą 
transcendentalny wszech osobistości i nieosobistości grunt, 
zrozumiesz świat ten i tamecznie i tutecznie. Jaźń, Osoba, to 
tameczność, niejaźń, nieosoba, tuteczność. Bóg osobisty, lub 
tameczny, Bóg chrześciańskiego znaczenia, czyli Bóg Ojciec, 
jeżeli niesadzi się za sobą, jako Bóg drugi Mu przeciwny, lub 
jako absolutnie coś inszego, niźli on sam; jeżeli np. będąc 
Prawdą, niesadzi się jako kłam i ułuda; — Bóg, mówię, może 
być Stworzycielem jedynie istót do siebie samego podobnych 
i z sobą pokrewnych, lub także osobistych i tamecznych. Kła- 
dnąc się też sam za sobą jako Bóg Syn, lub Bóg-człowiek, 
Człowieezeństwami wszech światów i czasów brzemienny, 
stwarza zarazem i tern samem, obok i śród drugiej Osoby 
jwjsobie, nieskończoną moc ludzi przedświatowych, czystemi 
aźniami będących, a na narodziny we świecie tym czasu swo
jego czekających. Zaś kładnąc się sam za sobą jako Duch 
święty, lub jako Bóg-świat, stwarza, pospołu z trzecią Osobą 
w sobie, Duchów, czyli tameczne istoty wszech rzeczowości, 
wszech myśli i słów, zgoła wszech zdolności i usposobień ludz-
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kich, tj. Pierwowzory niebiańskie, mające przeobrazić się w ciała 
i siły, w idee, myśli i uczucia, w fizyczne i duchowe potęgi 
świata. Jaźniaki i duchy są w gruncie istoty swej osobiste 
istoty, jako Bóg sam ; są osobiste, jako dzieło i podobieństwo 
osobistego Boga, a stanowią dwa wielkie Królestwa niebieskie, 
mające odsłonić się w tym świecie w kształcie Człowieczeństwa 
i Przyrodzenia. Osobistość tu  grunt transcendentalny i Prawda 
wiekuista, a święte wyobrażenie Boże, przenikające wszystko. 
Ona sama je s t, je s t  rzetelnie i nieomylnie.

Nieosobistość zaś powstaje dopiero później, a to nie z Boga, 
nie ze Stwórcy, ale ze Stworzenia, które od Boga i własnej 
istoty tamecznej, lub osobistej, odpadło, a przez to zciemniało, 
zmartwiało, stało się ciałem. Jakoż, podług nauki starej 
i naszej, Królestwo duchów od niejaźni, k tórą  Bóg pierwia
stkiem świata tego miał uczynić, a k tórą pokazywał im we 
zwierciedle Mai, znaczącem wewnętrzne ich usposobienie, silnie 
pociągane, rospadło się we dwa wielkie obozy, z których jeden 
dzierżył się tamtego, a drugi tego świata, czyli we dwa za
stępy : Aniołów  i Demonów.

Co Aniołowie ? Znaczenie ich już nam z Ktyzeozofii znane. 
Są to duchy, co pozostały przy Bogu i niebie, lub przy Oso
bistości. Przedstawiają tamecznie  Ideały Piękności, Cnoty 
i Świętości, wszystkiego Dobrego, Szczytnego i moralnie wiel
kiego, Ideały, które są zawsze niebiańskie i osobiste. To 
pierwowzory Doskonałości ludzkich, którym  przyglądają się 
Jaźniaki. Jednakże są to już duchy i mają duchowe własności. 
Stąd wyobrażają transcendentalnie pojęte wyniosłe zdolności, 
święte natchnienia  i niebiańskie talenta , wszystkie Dary Ducha 
Bożego, którem i uświetnia i zboża się ludzka Osobistość. S ta
rożytność znała ich może pod nazwą dobrych Jeniuszów. 
Chrześciaństwo widzi w nich Opiekunów i Stróżów naszych, 
przybywających do nas z niebios, odzywających się do nas 
i z nas głosem Bożym sumienia, podających nam dobre myśli 
i chęci, pokazujących nam wiekuiste prawdy, a broniących nas 
od wpływu i tyranii demonów, tj. od jarzm a cielesnego, lub
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duchowego, jakie narzuca nam wszelaki Ogół i Szczegół ty ta
niczny, np. Przyrodzenie, idea ta  lub owa, stronnictwo reli
gijne, polityczne, lub inne itp. Osoba, ten obraz i podobieństwo 
Boga, panować ma nad wszelakim Ogółem i Szczegółem z de
moniczną potęgą, albowiem ona przedniej sza od takich Cyklopów 
i Polifemów jednookich. Otóż Aniołowie dopomagają ludziom 
do panowania tego. Oni są zawsze przy ludziach, mionowicie 
zaś dzielnych i zacnych, a pielęgnują i od upadku chronią 
w nich niebiańską Osobistości wszechmoc. Słowem, to duchy 
niebiańskie, na nas wpływające.

Co zaś Demony ? Są to Potęgi Ogółu i Szczegółu każdego, 
lub panteistyczne moce, podbijające łatwo wielkości swej ogro
mem ludzi słabych i odbierające im osobistą samodzielność. 
Dzielnicą ich Przyrodzenie i Duch ogólny. Pospadają się, jak 
również wiadomo, w Agatodemonów i Kakodemonów. Agato- 
demony różnią się od Aniołów. Są to dobroczynne siły przy
rodzone i idee duchowe, jako np. światło, ciepło, stosowna 
miara przy użyciu, lub zawsze duchy ziemskie, nie zaś niebie
skie. Kakodemony zaś siły przyrodzone i idee duchowe bu
rzące, zabijające, szkodliwe, jako np. ciemność, mróz, upał, 
przesada, zbytek, występek. Agato- i Kakodemony, to trans
cendentalna nazwa wszech dwu ostateczności sobie przeciwnych, 
antynomii i krańców, tak  w przyrodzeniu, jak  w duchu. Istota 
demonów tameczna jest osobista, odsłon zaś ich tuteczny 
w siłach, lub ideach, nieosobisty. Wszelaka moc olbrzymów, 
tj. Ogółu, lub Szczegółu jakiego nieosobistego, k tó ra  nagina 
nam karku  i gwałci wolność niebiańskiej jaźni naszej, jest 
demoniczna.

Aniołowie, białe i czarne duchy, oto potęgi, które grają 
w Kosmozofii zupełnie tę sarnę rolę i znaczą toż samo, co 
w Kosmopei przyrodzone siły, spekulacyjne idee, humanistyczne, 
lub socyalne i polityczne szkoły. Potrzeba stać się potęg 
tych mistrzem, ażeby zrozumieć te powiaty świata transcen
dentalne, a podnieść w nich jądro rzeczy, od nauk zwyczajnych 
zatracone.
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Co Złe? Fizyczny, ciuchowy, lub moralny niedostatek, 
albo też nadmiar, utrata samodzielności i osobistości, niewola 
i braństwo u jakiego Demona Ogółu, lub Szczegółu. Służy 
się dobru ogólnemu, lub szczególnemu, gdy panuje się nad 
niem, jako Bóg, nie zaś gdy stanie się damonicznej jego potęgi 
służalcem. Bądź narzędziem Boga, który daje ci zupełną wol
ność, ale nie Demona, który myśli, uczucia i chęci twe uja
rzmia ! Początek Złego, nie z Jaźniaków, lecz z Duchów. Złe 
przywiązuje się tedy, nie do właściwej, zgoła we zbrodniarzu 
jeszcze niebiańskiej istoty ludzkiej, lecz do przyrodzenia i du
cha. Jest to zmysłowość, lub umysłowość, Empirya lub Spe- 
kulacya, puszczona luzem i drogą jednostronną, a panująca 
nad nami.

*  *
#

Za średnich wieków rosprawiano o Aniołach, niewiedząc 
o tern wcale, że to są Jeniusze, Talenta i Cnoty ludzkie, lub 
dary Ducha świętego, jak np. Anioł wymowy, Anioł dobroci, 
Anioł słodyczy itp., że to są niebiańskie duszy naszej przy
mioty, lecz jednostronnie, tj. tylko tamecznie, a stąd osobiście 
pojęte. Dziś przeciwnie rosprawia się o jeniuszach, talentach, 
cnotach i pięknych duszy własnościach, niewiedząc o tera, że 
to są Aniołowie nasi, lecz jednostronnie, tylko tutecznie, zaczem 
nieosobiście rozumiani.

Jeszcze przed trzema wiekami znowu ludzkość europejska 
wierzyła w osobistych czartów, z któremi niegdyś Święci i Pu
stelnicy staczali niebespieczne walki, a na których jeszcze 
Marcin Luter ciskał kałamarzem; wierzyła w nich, ani marząc
0 tem, że to są siły przyrodzone i idee, w nas wstępujące
1 przez nas działające, lub tylko wodzące nas na pokuszenie, 
ale jednostronnie, tamecznie, osobiście pojęte. Za ostatnich 
pokartezyuszowych czasów zaś mowa jest o siłach przyrodzo
nych, odśrodkowych i dośrodkowych, dodatnych i ujemnych, 
o ideach pożytecznych i szkodliwych, o zmysłowości i umy-
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słowości, o postępie i zwrocie, o antynomiach i przeciwień
stwach, o skłonnościach dobrych i złych, bez świadomości tego, 
że one są Agato- i Kakodemony, lecz jednostronnie, tutecznie, 
nieosobiście pojęte. Chrystus od czarta kuszony, to nic innego, 
tylko działanie świata, szeroce z wysokiej wieży widzianego, 
na jego duszę, przygotowywującą się do wielkiego dzieła Od
kupienia ludzi i przeczuwającą straszliwy zgon. Również ku
szony był Herakles grecki, lecz od bogini zmysłowości, której 
postać wziął na siebie czart.

Anioły i niebiańskie przymioty dusz ludzkich, czarty i przy
rodzone moce, są to na pozór rzeczy bardzo różne od siebie, 
tak różne, jak zabobon i prawda, lub odwrotnie, jak prawda 
i zabobon, a wszelakoż jest to w gruncie jedno i to samo. 
Nierozumiano tego dotąd ani w średniowiecznych, ani w na
szych czasach.

Za to też, — a zna się to już z Numenologii, — jak śre
dniowiecznym mędrcom zaglądały w oczy nieosobiste siły przy
rodzone, talenta i jeniusze ludzkie, nad któremi oni niemieli 
wcale władzy i przeciwko którym kropidło ze święconą wodą 
było bezskuteczne, przestraszając ich srodze i wiodąc do przy
pisywania im czarnoksięskiej mocy; — tak znowu dzisiejszym 
mędrcom ukazują się duchy z tamtego świata w Jasnowidzeniu, 
Sennowłoctwie i dziwach innych, przerażając ich niepomału, 
mącąc im rozum i zniewalając go w końcu do uznania Mesme- 
ryzmu, lub czarnoksięstwa nazwy najnowszej, które z odrazą 
odpychać się zwykło, a które przecież, ugruntowane będąc 
w istocie rzeczy i ducha, od umiejętności także przyjęte i, sto
sownie do wielkiego znaczenia swego, uprawiane być powinno. 
— Najciekawszy tu ten wypadek, że średniowiecznym mnichom 
dzisiejsza Fizyka, a dzisiejszym Fizykom średniowieczna Magia 
wydają się Czarnoksięstwem.

Czyli tylko tamecznie, lub też tylko tutecznie pojmuje się 
świat, zawsze jest się w jednakim błędzie, a miasto patrzenia 
w istotę rzeczy, gra się po dziecinnemu w ślepą babkę.
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„Uglądaj więc w nieosobistych siłach przyrodzonych, 
w ideach i zdolnościach ludzkich osobiste duchy, a wypatruj 
w osobistych duchach tego rodzaju, gdziekolwiek ich tylko 
napotkasz, nieosobiste siły, idee i zdolności! W rzeczach ta
mecznych wykrywaj iuteczność, a w tutecznych tameczność! 
Co jest li transcendent alit er, niech się przeistacza u Ciebie 
w realiter; a co jest li realiter, niech wystąpi także transcen- 
dentaliter!“ Oto stereozoficzny Rozkaźnifc, będący zarazem 
prawdziwości poznania w powiatach tych sprawdzianem.

Zaczem, w nieosobistości osobistość, a w osobistości nie- 
osobistość. To znaczenie niejaźni, lub świata. Sądzisz może, 
iż godzenie takie dwu światów, tamtego i tego, nierozum? 
Ażali jaźń twoja, tak ściśle osobista, nie wyjawia się przez ciało 
twe nieosobiste i wszystkie twe siły nieosobiste, jako np. przez 
chodzenie, pracowanie, myślenie, działanie ? Czy nieosobiste twe 
chodzenie, myślenie, czucie i działanie odgarnąć się daje od 
twej Osoby i czy mogłoby istnieć bez niej? Skoro nie, to, na 
mocy zdania twojego, wyrasta stąd, że ty sam cały i wszystek 
jesteś nierozum. Jeżeli zaś staje się to tak w tobie, lub 
w Jaźni; tem bardziej stawać się to musi tak we świecie, lub 
w Niejaźni. A przeto, Anioł i zdolność świętoduska, czart 
a zła wola, Zeus a Elektryczność, Eros a miłość, wciąż Osoba 
tameczna i siła lub potęga tuteczna, to jedno!

Jako w tobie samym, tak również wszędy Osobistość 
i Nieosobistość, to tyle, co dusza z niebios i ciało jej z ziemi, 
co wewnętrzność i zewnętrzność, powód i następstwo, istota 
wiekuista i wyjaw jej doczesny, tamten i ten świat, lub tyle, 
co dwa czynniki wszystkiego, które, acz dają się myśleć z oso
bna, są w rzeczywistości nierozdzielne. Zaprawdę, siły i duchy, 
duchy i siły jedno są! Nie dość! One dopełniają się na wza
jem i tak, że jedne bez drugich czcze nic. Niebyłoby Heliosa, 
gdyby niebyło słońca, którego on wyraz transcendentalny, ale 
niebyłoby także słońca, gdyby niebyło Heliosa, który stanowi 
tameczną jego istotę, tj. Osobistość! Gdyś to zrozumiał i uznał, 
godzisz już w tejże chwili Osobę z Nieosobą, Jaźń z Niejaźnią,
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tamten świat z tym światem, -średniowieczność z nowoczesno
ścią, wiarę z oświatą, nie jedno co do Boga, ale i co do świata, 
a to tak w bycie, jak w wiedzy. Mądrością zaś tą, jedynie 
prawdziwą, natchnion i namaszczon, a równie od średniowie
cznej, jak nowoczesnej jednostronności błędnej wyzwolon, wej
dziesz w Erę nową, iście cbrześciańską i będziesz jej nauczy
cielem.

Rzeczesz: „Ale tym sposobem nauki przyrodzone i meta
fizyczne, humanistyczne i polityczne, któremi rozsławił się 
najnowszy czas, a które wyłączną są jego umiejętnością i za
sługą, przeobrażą się napowrot w Biało- i czarnoksięstwo, 
a Racyonalizm w Mistykę; na miejscu zaś mądrości słonecznej 
usadzi się znowu ciemna, średniowieczna noc.“ — Odpieram. 
Skoro jednostronnie imasz za ten rzeczy kraniec; to godzi się, 
dać ci odpowiedź z przeciwnego jej krańca, również jedno
stronną, a tak brzmiącą: „Odwróć tylko zdanie i uchwyć za 
wtóre, jednako usprawiedliwione, nawijające się tu następstwo, 
a zawołasz: Teraz zgoła Biało i czarnoksięstwo, zgoła Mistyka, 
przetwarza się w nauki przyrodzone i metafizyczne, w Racyo
nalizm, a średniowieczna noc zapala się w biały dzień.“ — 
Wreszcie, czy byłaby szkoda dla człowieczeństwa, gdyby ustał 
ten słoneczny nauk dzisiejszych dzień, w którym ani Boga, ani 
tamtego świata nigdzie niewidać?

Niechodzi tu atoli bynajmniej o zniesienie nauk przyro
dzonych na korzyść Biało- i czarnoksięstwa, a Racyonalizmu 
na korzyść Mistyki, ani też przeciwnie, o zniesienie tych na 
korzyść tamtych. Stało się już jedno za średniowiecznych, 
a drugie za naszych czasów. Idzie tu raczej o Zobopolenie, 
Zjednoczenie i Utożsamienie dwu tych Prawdy, oraz wszech 
Rzeczywistości oderwanych i dotąd z osobna branych połowic, 
lub, iż tak rzekę, o zmięszanie ciemnego błękitu średniowie
cznych niebios ze słonecznością ziemską nauk dzisiejszych 
i o przeistoczenie obojgu w Zieloność B ożej Wiosny, odradzającej 
martwą i zimną Umiejętność naszę.



Podniósłszy już do wysokości należytej tameczną świata 
tego istotę i odsłoniwszy ostateczny wszystkiego grunt, a go
dząc grunt ten z Jawem wielkim wszeehistnienia w ogóle, po
trzeba ninie przejśdź nam do szczegółów. Stereognostyka obej
mująca w sobie umiejętności i nauki światowej treść, składa 
się, naprzód, z Empiryi, lub nauk przyrodzonych, lekarskich 
i prawniczych, powtóre ze Spekulacyi; a potrzecie z Humani
styki. Dla każdej więc nauk tych dzielnicy Stereozofia wy
rzec ma ostateczne słowo i wskazać kosmozoficzną, lub rze
telną ich iściznę.

a.

KOSMOZOFICZNĄ EMPIKYA.
i.

TRANSCENDENTALNOSC I REALNOŚĆ 
W  JEDNI NA PIERSIACH RZECZY I  NAUK 

PRZYRODZONYCH.

CLNXI.

Rzecz wstępna.

Stereozofia, odnosząca się do Przyrodzenia, daje nam pra
wdziwą Filozofią natury. Nauki przyrodzone zwyczajnego ro
zumienia, również jak przedmiot ich, rzeczy przyrodzone, są 
tylko Empiryą. Niemcy, np. Szelling, Ok en, Stefens i inni, 
widząc niedostateczność Empiryi, pracowali około Filozofii na
tury i zbogacili Umiejętność prześlieznemi pomysłami. Była 
to atoli Filozofia li niemiecka, tj. metafizyczna Spekulącya. Em- 
pirya uprawia Umiejętność materyi i siły, a spekulacya Umie
jętność idei i ogólnego ducha na łonie Przyrodzenia. Tam
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wszystko rzecz, tu  wszystko myśl. Filozofii natury rzetelnego 
znaczenia dotąd Europa i Ludzkość niema. Jak  wszelaka inna 
tak  i ta  Filozofia, jeżeli ma być godna imienia swego, powinna 
odsłaniać istotę rzeczy, transcendentalność rui ich dnie, lub tam
ten świat, a godzić je i trzymać w bezwzględnej Jedni z Real
nością, Jawem, lub tym światem. — Oto niektóre omówienia, 
oznaczające bliżej umiejętny Filozofii tej charakter:

Osobistość Boża z jednej, a Osobistość ludzka z drugiej 
strony, jako Alfa i Omega Przyrodzenia, w środku zaś Osobi
stość, rozwiązana w nieosobistość, a ku Osobistości godząca 
coraz wyraźniej i przez mnogie stopnie, naprzód ogólnego, pó
źniej roślinnego, robaczego, owadziego, płazowego, ptasiego 
i zwierzęcego, wreszcie ludzkiego świata: — Oto najwyż
sza dla Przyrodzenia i wszech nauk przyrodzonych Prawda. 
Osobistość tu  jądro wiekuiste, nieosobistość li czasowa jego 
łupina. Empirya dzierży się łupiny, Spekulacya odsłania łu
piny tej myśl i pojęcie, a Filozofia ima za jądro, nie niwe
cząc bynajmniej ani łupiny, ani Bożej w niej myśli, lecz bu
dując z nich jeden ustrój, będący Rzeczywistości obrazem 
i wyrazem.

Kto, wykrzykując za Lalandem: „Zwiedziłem całe niebo 
gwiaździste, powierzchnią wszystkiej ziemi i jej oceanów, tu 
dzież w wnętrzne skarbnic jej kopalnie, lecz nigdzie niewyszla- 
kowałem B oga!“ — kto, mówię, tak wykrzykując, daje nam 
same doświadczenia: ten, przy najpotężniejszym swym badaw
czym jeniuszu, ma zawiązkę na oczach i jest tylko umieję
tny partacz. Kto znowu ujmuje ideę Boga, jak  np. Hegiel, 
ale nie Boga samego, żywego i osobistego, ten nie mistrz 
umiejętny, ale co dopiero poczynający dyletant. Jeżeli nie- 
widzi się wyglądającego Boga osobistego z każdej gwiazdy na 
niebie, z każdej rzeczy na ziemi i pod ziemią z całego Bez
miaru Przyrodzenia i z lada proszku, z każdej siły, idei i my
śli; to niezna się Alfy  z Abecadła Bożego, na którem stoi 
Księga materyalnego i duchowego istnienia, od Boga samego 
napisana, a przed człowiekiem otwarta. Jeżeli znowu niewi-
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dzi się z każdej gwiazdy na niebie i z każdej rzeczy na ziemi, 
ze wszystkich materyi, płynów, żywiołów i sił, roślin i zwie
rząt, idei i myśli, wyglądającego człowieka; to niezna się 
Omegi z Abecadła Bożego. Jeżeli wreszcie niewie się, że całe 
Przyrodzenie i zawarte w niem, a wyjawiające się w prawach 
Konieczności Myślenie, jak  stoi na Bogu, tak  Człowiekiem 
jest brzemienne, co widna na oko w wyrazie nie/aźń; że wszel
kie Stworzenie, jak  mówi Pismo, tęskni za Stwórcą swoim 
i wzdycha do Dziateczeństwa Bożego; że istotą i piastą, tak 
izeczy, jako ich pojęć, jest osobistość; że na dnie sił i idei 
u taja się demon, lub duch osobisty: —  to niezna się liter in
ni ch ẑ  Abecadła Bożego, między Alfą i Omegą umieszczonych. 
Ze zaś rzadko kto prawdy te odkrywa, odgaduje i rozumie, 
pizeto badacze Przyrodzenia, tak empiryczni, jak  spekulacyjni, 
są podobni do Ślepych. Macają rzeczy końcem palców, języka 
i nosa, lub ostrzem myśli czystej, lecz niewidzą wypromienia- 
jącego się z nich niebiańskiego światła.

Gdzie zupełny brak Osobstości, a z nią tamecznej i wiekui
stej istoty rzeczy, lub Absolutu z niebios; tam martwa i czcza 
mądrość, pusta brzoskwini pestka. Tam jądra i prawdy bra
knie. Miejsce ich zabiera zmysłowa, lub umysłowa ułuda. 
Empiryk i Metafizyk krzyczą na halucynacye i subjektywi- 
czne omamienia przy każdym wybłysku tamtego świata. Ale, 
czj może być większa halucynacya i wdększa Subjektywiczność, 
jako ta, k tórą oni nam dają w swej nauce? Czyli to nie wciąż 
J a ta  M oigana Mamona, które bierze się za rzeczywistość? 
Ogóły, Szczegół} i Pojedynki, Całości i Bomy, Płynv i Siły; 
jeżeli niema Osobistości na ich dnie i jeżeli nie są prostemi 
jćj wyjawami, nieznaczą nic więcej, tylko próżne oderwania 
i racyonalny przesąd. To tuteczność bez tameczności, cień bez 
światła i przedmiotu, który go sprawia. Nawet nieogarnio- 
nosc, wieczność i wszechobecnośc jedynie w Jaźni, w Bogu 
i człowieku może być pełna i prawdziwa. Osóbstość, to za
razem najogromniejszy i najmniejszy bezmiar, kula bez granic
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i kropka, staroegipski Jah. Bezmiary zaś takie w Przyro
dzeniu są li wardawym, tj. mdłym i niepełnym jego odblasm.iek

Powstaje się na zabobony ludowe. Zabobony te atoli są bliżej 
prawdy, niż zabobony racyonalne oświeceńszych stanów. Na czem 
polega zabobon ludowy? Oto, że lud widzi wyglądającą z dna 
żywiołów, chorób, wszech rzeczy Osobistość. Ależ to Prawda 
najgłębsza, bo teo - ktyzeo - i kosmozoficzna, której ani rozum 
naszych rozumowców, ani umysł naszych umysłowców niezna 
wcale. A na czem zależy przesąd racyonalny. Na nieosobi- 
stym Panteizmie. Smoczy łeb Ogółu pożera tu Boga i ludzi, 
wszystko, co żywotnego. Materya ogólna zabija rzeczy szcze
gólne i pojedyncze. Oderwanie chłonie wszech rzeczywistość, 
a Pojecie wszech osobistość. Ażali w takowem świata widze
niu tkwi Prawda wiekuista, tameczna? Nie! Jest to niedo
łęstwo duchowe, niezdolność do Filozofii, przemądrzały prze
s ą d  _  Tak prosty lud nasz ukazuje się lepszym i głębszym 
mędrcem od francuskich i niemieckich najsławniejszych filozofów.

Ludy starożytne i pierwotne, tudzież dzisiejsze dzikie, lub 
półdzikie, jako oderwaniami oświaty naszej jeszcze nieobałamu- 
cone, a stojące bliżej Prawdy i Wiedzy bezpośredniej, lub onej 
światłości z niebios, każdemu z nas danej; ludy te, mówię, 
nieuroniły, jako my, w szkołach Jończyków i Eleatów, Pru- 
donów i Heglów, jaźniowego oka, lub filozoficznego, tamten 
świat widzącego mysłu. Ztąd też pojmują bez trudu tran
scendentalną Osobistość na dnie wszystkiego, a nieosobistość, 
wszech oderwanie odpychają od siebie, jako zawiły, a czczy 
wymysł szkolny. Rozumieją, co np. Dziw, Marchołt, Koczko- 
dan, Trzybek, Wilkołak, Wiła, Wieszczyca, Cicha i Kazania, 
a tylko nieosobistości i takich, jak np. nieprzenikliwość, ściśli
wość, elektryczność, materya, sita, rozumieć niepodołają. Zgoła 
dzisiejszy lud polski, choć oddawna już zapomniał o Pogwiździe 
i Pochwiścielu, widzi pod skrzydłami wiatru tajemniczą osobę 
i opowiada o niej wiele. Słońce, księżyc i gwiazdy, rzeki, 
drzewa i kwiaty, konie, kruki, wszystkie istoty są dlań osobi
ste, które rozmawiają z sobą i z ludźmi. On nie umie ich



nawet myśleć po naszemu. Śmiejcie się z baśni takowych, 
jak chcecie! Zaprawdę, powiadam wam, że mądrość w nich 
przedniejsza od mądrości waszej. W nich żyje jeszcze Osobi
stość i Tameczność, która dla mózgu waszego znikła i umarła, 
a która w powiatach Przyrodzenia wiekuistą i jedyną jest 
Prawdą.

C L X X II.

Mitologia, jako stereozoficzny zasób do Filozofii nauk 
przyrodzonych pierw szy.

Właśnie z wyłożonych powodów niezmiernie wielkie i wa
żne, a mało komu wiadome, Mitologia ma tutaj znaczenie. 
Jest to zazwyczaj Fizyka, lub Astronomia, przeplatana niekiedy 
Metafizyką, Psychologią, Antropologią, Mistyką itp., ale ta
mecznie wyłożona, transcendentalne jądro rzeczy podająca, 
i dla tego na samych Osobistościach ugruntowana. Nieomylna 
to, że w niejednej, np. celtyckiej, fińskiej, słowiańskiej Mitolo
gii ma się więcej bez miary filozofii istnej, niż w dzisiejszych 
filozoficznych Systemach.

Już Kosmogonie mitologiczne, zwane niegdyś Teogoniami, 
co również głębsze ma znaczenie, niż się na pierwszy rzut oka 
wydaje, odzywają się do nas językiem niebios, prawiącym, nie 
słowami, lecz samemi z Boga wychodzącemi i żywemi Osobi
stościami, tak zupełnie, jak np. Ktyzeozofia nasza w znanej 
formule, „Jaźń  =  Ja źń .“ Starożytność czuła Boskośó lub Oso
bistość w całern Przyrodzeniu. Dla tego najgłówniejsze i do
broczynne Przyrodzenia potęgi przedstawiały się jej w kształcie 
Bogów, lub Bogiń. Niewielkie tu wcale mijanie się z chrze- 
ściańską Prawdą. Wszakże i u nas Bóg jest w całym roz
miarze istnienia ■wszechobecny, a początek świata tkwi w Du
chu św ię tym !

I tak u Greków Fanes Jaźń najprzedniejsza, ale utajona



i me znaną, tworzy mej am, na której dnie jaźń. Ztącl 
ile w Przyrodzeniu niejażnj tyle i na dnie ich ukrywających 
sięjazm , lub ile sił, potęg, żywiołów, tyle Bogów i Bogiń.. V aj- 
pierwszą mejaźnią, od Fanesa położoną, jest Chaos i Ejmar- 
mena, lub odmęt i Konieczności prawo. Chaos, to ciało, 
a jmarmena dusza stworzyć się mającego świata; oboje zaś 
jedna i ta sama, od Fanesa położona niej am. Jakże głęboki 
i prawdziwy tu pogląd na początek świata! Z Chaosa i Ej- 
marmeny, lub pierwiastkowej niejaini wydobywają się, jako 
juz znamię z Ktyzeozofiii, Chronos i fiea, czas i przestrzeń 
nowa niejazn, z ciała i duszy złożona, a na dnie w obu ra- 
zac j a z n vt sobie mająca. Jakże prawdziwie trzyma się wciąż 
u aj ciało i duszę, które w Rzeczywistości są nierozłączne! 
j 111(; urab ia  S1§ °9romne Jaje, lub pierwsza materya. Jaje ozna

cza u zarodków ość. i kształt kulisty powstającego świata. Ono 
samo meosobiste, bo to materya, zaczem wszech osobistości znie
sienie. A jaje to otwiera Eros, lub miłość Boża. Miłość tu 
znowu Osobistość, albowiem ona z ducha, nie z materyi 
a w oderwaniu od Osoby myśleć się nawet niedaje. Zresztą 
Jaje i Eros, to nowa niejaśń, mająca ciało i duszę. W nie
jasni tej ,,me“ jaje, a „jaźń11 Eros. Z jaja otworzonego wy
chodzą Uran z Astrea, Ereb z Latona i Gaja, niebo z gwia
zdami, piekło z nocą, i ziemia, lub nieosobistości, których 
tianscendentalną istotą Osobistość. A upuszcza się tu wszędy 
meosobistosć, jako czcze nic, dzierży się zaś krzepko Osobi
stość, jako jedyny rzetelny byt. I oto świat został stworzon.__

eiaz^ występują, równie pojmowane, władnące nim potęgi : 
Zeus i llera, Eter i Powietrze, tak fizycznego, jak transcen
dentalnego znaczenia, Poseidon i Amftryta , jako duchy wód • 
AU i Persofmajako duchy podziemne, lub geologiczne moce!
Idą wreszcie i dalsze potęgi, jako np. i Ogień
zewnętrzny i wewnętrzny, Afrodyt i miłość ziemska 
i niebieska, Helios i Demetra, solarność i teluryczność, Atena 
i Apollo, mądrość i natchnienie, Ganimedes i Heba, męska 
i zenska jenialność, Nimfy rzeczne, górne, leśne itp. Czy po-
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clobna o Fizyce mówić żywotniej, piękniej i jaśniej, a przecież 
prawdziwie? Wszystko tu  osobiste i tameczne. A tuteczność 
najduje ostateczny swój wyraz.

W  Egipcie starożytnym zaś stoi na początku wszystkiego, 
jako gimnozofistyczny Absolut, tajemniczy Sfinks, w którego 
postaci samej widać świat powszechny, nieorganiczny i orga
niczny, zwierzęcy i człowieczy. Z ogona jego wykwituje Na- 
rzaniec, lub Lotus, którego kielich jest kolebką Bogów. Sło
wem, to Odmęt, w którym mieści się wszystko. Ze Sfinska 
wydobywa się Jah , lub słońce słońc, gwiazda Sotys, Syryusz, 
lub Kanikuła, jako Bóg jedyny, m ateryał do żydowskiego Je
howy. Zeń wychodzą trzej Knefisy: Fi as. K nef i Feniks, 
światło, ruch i ogień, !ub m aterya, duch i żywot. Z resztek 
zaś Sfinksa urabia się Atora, noc, matka Bogów i przyrodze
nia. Dziećmi jej są: Ozyrys, słońce; Izyda , księżyc i Arue- 
rycla, ziemia, tudzież Babis i Buta , pierwiastki znikomości 
i Złego, wrogi Bogów i sprawce wszech zaćmień. Z Ozyrysa 
i Izydy rodzą się nareszcie Kabiny, lub znane starożytnemu 
światu do słońca naszego należące planety, jako Horos M ars; 
Kanob Jowisz; Harpokrat Saturn ; dwaj Memnony, Famenofis 
i Izmandes, gwiazda poranna i wieczorna, lub W enus; wreszcie 
Anubis, wierny pies Ozyrysowy, planeta Merkury. Ozyrys sam 
znaczy słońce wiosenne, a występuje śród lata, jako siarczy
sty Ammon, śród jesieni zaś jako mdły Serapis. Babis z Butą 
zabijają go wreszcie i Bóg leży w grobie, jako Buzy gry s, lub 
słońce zimowe. Izyda z Horosem wracają go wreszcie do ży
wota, i Ozyrys zmartwychwstaje jako noworoczne słońce wio
senne. Czyli to nie Astronomia transcendentalnie, zaczem głę
boko i prawdziwie pojęta? Czyli tu Osobistość i Nieosobistość, 
Jaźń i Niejaźń, lub tamten i ten świat niesą razem i nie- 
stanowią od Kosmozofii wymaganej Jedni? Czy niewyborny 
to stereozoficzny m ateryał?

Podobnież się ma ze wszystkiemi innemi Mitologiami. 
Są to różne stanowiska Fizyki, jako Umiejętności natury, ró
żne nauki przyrodzone, lecz wypowiadane tamecznie, transcen-

: i



—  <548 —

dentalnie, lnb w języku Bożym, same osobistości stwarzającym. 
Jaźń wszędy tu niebiański grunt, a niejaźń tylko ziemski jej 
płaszcz i wykładnik. Czyli tak  być niepowinno? O, jakże 
niżej pod tym względem, przy całej swej wielkości i pożyte
czności, stoi dzisiejsza umiejętność Przyrodzenia, babrząca 
w piaskach i morzach nieosobistości; puszczająca Elektryczność 
po telegraficznych drutach, lecz niepytająca się o to wcale, 
czćm jest w istocie i co znaczy właściwie ta Elektryczności 
Mamy dziś w służbie naszej piorunowładzcę Zeusa, lub E le
ktryczność, i Tetyde, m atkę Achillesa, lub parę. A Poseidon 
z Amfitrytą, tudzież Eol, woda i wiatr, od dawna już mielą 
nam po młynach i wiatrakach mąkę na chleb. A my, nie
wdzięczni, wiedzieć o nich nie chcemy!

Co Bogowie pogańscy? To samo, co Ktyzeozoficzne demony. 
Są to siły przyrodzone, dodatne i ujemne, a tamecznie, lub 
jako osobiste istoty, pojęte. —  Co znowu siły przyrodzone? 
Są to na dnie rzeczy Bogowie pogańscy, lub Demony, duchy 
osobiste, rozwiązane w nieosobistość, a tutecznie pojęte. Złóż 
dwie te odgarnione od siebie połowice Prawdy w jednę żywotną 
całość, lub trzymaj tameczność i tuteczność, Osobistość i nieoso
bistość, jaźń i niejaźń tak w bezwzględnej ich Jedni, jako Bóg 
zjednoczył w tobie ciało i duszę, a we wszelakiej rzeczy ma- 
teryą i ducha! Nierozpruwaj tego, co Bóg własną zszył ręką! 
Wtedy poczniesz filozoficznie myśleć i stereozoficznie pojmo
wać Przyrodzenie!

Imiona Bogów i Bogiń, powiastki o nich różne, wyraża
jące pospolicie działania, starcia się i inne wyjawy sił przy- 
łodzonych, tudzież wzajemne ich stosunki, ich przyjaźni i nie- 
przyjaźni, małżeństwa i wojny, wszystko to, zaiste utwór poetów 
i teologów pogańskich. Na to zgoda! Nietwierdzi się też by
najmniej, że Chronos, Kea, Zeus, są rzeczywistościami takiemi, 
jak  ludzie, jak  np. Sokrates, Cezar, lub Kopernik. Ale jeżeli 
Czas, Przestrzeń, Eter, k tóre są rzeczywistościami, nazwie sie 
Chronosem, Reą, Zeusem ; to uznaje się na dnie nieosobistości 
ich utajoną Osobistość, lub transcendentalny ich grunt. I to



jest tutaj niezmiernie ważna. A każdy już pojmie, czemu 
z poezyi i teologii te j pogańskiej wygląda lepiej, niż z naszej 
F izyki chrześciańskiej, tameczna Prawda.

Zrobiło się w Ktyzeozofii spostrzeżenie, iż Bóg, kładnąc 
za sobą Trójcę Przenajświętszą, Jaźniaków, Aniołów i Duchów, 
sadził zarazem Jednoprzydrugość i Jednopodrugość, lub P rze
strzeń  i Czas. Ale trudna bardzo była okazać to, iż przestrzeń 
i czas, istoty toświalowe, urodzić się mogły w tamtym  świecie, 
w niebie, wewnątrz samego Boga. Przyczyną trudności tej jest 
tylko Oświata dni naszych, różnicę między przeciwieństwami, 
ale nie ich niebiańską Jedność, dzierżyć umiejąca. Siereozofia 
zaś nie zna takich kłopotów. Ona tak  naucza: „ Czasu i prze
strzeni niebyło i być nie mogło w niebie, albowiem one są 
istoty ziemskie, mogące tylko na łonie przyrodzenia się ukazać 
i grać przeznaczoną sobie rolę. To niejażń , której tamten 
świat niema w sobie. Ale są w niebie Cłironos i Rea, jako 
transcendentalne pierwiastki czasu i przestrzeni. Są  w niebie 
jako  Osobistości i Jaźn ie , stworzonym od Boga duchom zupełnie 
równe. Gdy Chronos i Bea, pospołu z demonami, spadli 
w otchłań, a rozwiązali się w nieosobistość i niejaźń, zamienili 
się w Czas i Przestrzeń tutecznego znaczenia.“ Toż samo 
rozumie się o mat ery i, powstającej' się przez skrzyżowanie się 
Czasu i Przestrzeni, lub przez tychże zaślubiny. Materyi, k tóra 
jest niejaźnia , niema i być niemoże, ani w niebie, ani w Bogu. 
Tutaj jest i panuje tylko Jaźń .  Ale wychodzi z Ducha świę
tego, pomiędzy innerni duchami, także grecki Chaos, fenicki 
Mot, egipska Alora , litewska W erpeja , skandynawski Gingapag, 
lub osobista istota, znacząca transcendentalny materyi pierwia
stek. Taka Istota była, być mogła i być musiała w tamtym 
świecie, a wyjaśnia nam rzecz lepiej i wyraźniej, niż wszystkie 
nasze zwyczajne rozumowania. Już na tym przykładzie widna 
jest umiejętna Stereozo/ii ważność.

Żadna z Mitologii niezna Boga samego, ani Przenajświę
tszej Trójcy  w znaczeniu Chrzcściaństwa, tudzież Teo- i K ty
zeozofii naszej. Bogi naczelne i nieznane, jako Fanes grecki,
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Aesar rzymski, Jah egipski, nawet Jehowa żydowski, Serwane- 
Akerene irański, Alfadur skandynawski, Atłajbos czudzki, Jessa 
słowiański, Turylainen liński, Hu celtycki itp , to tylko Bóg- 
świat, zaczem pierwiastek świata, i to, nie jako Duch święty, 
ale jako Duch światowego Absolutu pojęty. Bogi te naczelne 
dotykają jednakże nieco Ducha świętego Są w pogaństwie 
także Herosy, jak  np. Herakles, Fo, Budda, Hermes Trisme- 
gistos, dotykające nieco Syna Bożego. Ale niema w niem 
Boga, jako Jaźni wszechświata. Jest tam także coś nakszłalt 
Aniołów w Jeniuszach opiekuńczych; ale jak  Boga samego 
i trójcy, tak i Aniołów właściwych tam nieznajdziesz. Są tam 
Agato- i Kakodemony jedynie dobrze pojęte, tj. jako dodatne 
i ujemne przyrodzone siły.

Z czego znać, że Mitologie poczynają dopiero w Królestwie 
Boga świata, a dają nam pod mianem Bogów i Bogiń tylko 
różnorakie Duchy osobiste, lub transcendentalnie pojęte.

Gdyby kto chciał opisać bliżej dzielnicę Ducha świętego, 
lub Królestwo duchów, a każdemu z nich nadać stosowną 
nazwę, nalazłby w mitologiach już gotowy, jakby w celu tym 
ułożony Słownik. —  Że Mitologie nie dosięgają aż do samego 
Boga i Przenajświętszej Trójcy; że Trójce w nich są albo prze- 
strzeniowe, albo czasowe, tj. zawsze to-świat owe, a nie do Boga, 
lecz do świata odnosić się mogące; że Bogowie i Boginie ich 
są jedynie Agato- i Kakodemony: wszystko to nie znosi wcale 
stereozoficznej ich wartości. Ma się albowiem w nich, nie 
Teozofią, lecz tylko Kosmozoftą starożytną, a godną uwagi i czci 
naszej.

W ogóle Mitologie podają arcybogaty i piękny do filozofii 
natury transcendentalnego znaczenia historyczny zapas, a świad
czą o wysokiej mądrości starożytnego Człowieczeństwa, nieraz 
wyższej od mądrości naszej. Potrzeba tylko umieć je  tak 
spożytkować na korzyść umiejętności, jak spożytkowało się już 
śpiewy ludowe na korzyść muzyki.



CLXXIII.

Demonologia, jako stereozoficzny do filologii nauk 
przyrodzonych zapas drugi.

Drugim Filozofii nauk przyrodzonych gońcem i treści jej 
bogatym zasobem jest starożytna, średniowieczna i nowocześna 
Demonologia, mianowicie zaś tknąca się dziwnych i niepojętych 
w naturze zjawisk. Aniołów, których znaczenie jest wyższe, 
a tylko do ludzkiego świata, nie zaś do Przyrodzenia się od
noszące, pomija się już tutaj. Lecz Agato- i Kakodemony 
greckie, Sylfy, Gnomy, Salamandry, Undyny, Koboldy średnio
wieczne, tudzież dzisiejsze, jeszcze np. w K arpatach jawić się 
mające Jeży-baby, Cioty, Haiłki, Mawki, Dziwożony, Blawory, 
Leleki, lub też francuskie Feje, niemieckie Elfy i Niksy, 
wszystkie duchy, co potrafiły się utrzymać obok i śród Chrze- 
ściaństwa, harce czartów po opuszczonych miejscach i mie
szkaniach, przeszkody, kołacące po nocach, tak  zwane jeniusze 
gór, lasów, jezior, źródeł itp., nieznaczą w gruncie czego innego, 
tylko to samo, co Demony w naszej Ktyzeozofii, lub co Bo
gowie pogańscy, tj. siły przyrodzone. Jednakże w Mitologii, 
odgaduje się snadno znaczenie ofiarowanego nam Boga. Dość 
np. umieć po grecku, ażeby odkryć, że Chronos jest czas, 
a Helios słońce. Dość umieć po polsku, ażeby dociec, że np. 
Wodan oznacza Boga wód, a Peklenc Boga piekieł. Inaczej 
się ma z Demonologią. Jako Demony same, tak  i różne wy
konywane od nich dziwy są tu trudne, często niepodobne do 
zrozumienia.

I na polach tych widzi się dwie nazwy inne: demon i siła 
przyrodzona. Jedna z nazw tych jest tameczna, druga tute- 
czna, ale rzecz sama stanowi i sporządza całkowite po obu 
stronach tożstwo. Siła przyrodzona jest i tutaj Demona wy
kładnikiem. Czy prawi się o duchach, czy o siłach, to w końcu
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końców zawsze tyle, co ..Jaźń —  N iejaśń,“ lub co A — A. 
Pierwsze A wyraża osobistego ducha, kmiot, tameczną istotę; 
diugie zaś nieosobistą siłę, tuteczny przedmiot, lub ziemskiego 
omówcę. I oto w równaniu tern tkwi Stereozofia cała, rozu- 
miejąca wszystkie dziwy w tym świecie. I pojmiesz z jasnością 
rozumu dzienną, iż nietylko w stolikach kołatających i proro
kujących, lecz zgoła w samejże elektrycznej machinie i pod ręką 
Empiryka, niewierzącego wcale w tam ten świat, pospołu z przy
rodzoną siłą pracują rzeczywiście duchy. I widzisz, iż np. 
trzęśha nerwowa, k tóra rękami i nogami chorej osoby młóci, 
a Opętanie od czartów znaczą to samo. I przyznajesz, iż 
zażegnywania mogą niekiedy równie dobrze działać przeciwko 
chorobie, jak  puszczenie krwi, lub ziółka. A niebędziesz zbyt 
potępiał średnich wieków, w których ksiądz był lekarzem, 
a uzdrawiał przez wypędzanie z Chorych zawsze jakiegoś 
czarta.

Zagadujesz: „Czy podobny, czy możebny wyjaw demonów, 
przemieszkujących w siłach Przyrodzenia? Widzi się nieraz 
grę i walkę sił przyrodzonych, ale czy obaczyć można np. 
Światybora, ducha lasów, lub Świdę, króla dębów? Czy rze
czywiście słyszeć się daje niekiedy, gdy bliskie zagraża nam 
niebespieczeństwo jakie, przestrzegający Jesiżnika  głos? Rzeczy 
te zdają się należeć do jawnych zabobonnej głowy przywidzeń A

Nie zawsze! odrzekam. Skoro jest na dnie Przyrodzenia 
i na dnie istoty ludzkiej Transcendentalność; —  skoro Filo
zofia sama uznaje wreszcie tam ten świat, jako rzeczy i czło
wieka grunt; —  Skoro ma się oko w tameczność, tj. mysł, 
widzący Boga i wszystkie niebiosa w wewnętrzu każdego 
Jaw u; — skoro podołamy uprawiać takie umiejętności, jak  
Teo- i Ktyzeozofia; — skoro przekonani jesteśmy, że nawet 
w najracyonalniejszej duszy tkwi jeszcze bardzo wiele mistyki, 
która przynależy koniecznie do Jaźni tam ecznej: —  czemuż- 
byśmy mieli na wybłyski Demonów z przyrodzonych sił być 
całkowicie ślepi? Człowiek ukształcony, pojmujący wszystko 
rozumowo i umysłowo, nieobaczy, zaprawdę, ani Światybora,
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ani Św idy; nieposłyszy Jesiźnika. On ma usposobienie do 
odcrwań i myśli czystych, nie zaś do poglądów cudownych. 
Ale prostaczek bez nauki, niewiasta, dziecko; to cale co innego! 
Nauka pozbawia nas, —  co zaświadczy każdy kmieć, a często 
i w łasna niewiasta lub córka, —  nietylko naturalnego rozumu, 
ale i naturalnego rzeczy widzenia. Pozyskując światłość umie
jętną, uroniamy światłość przyrodzoną, o której świadczy Jan 
Chrzciciel. Prostaczek zaś, niemając wcale światłości umie
jętnej, rozwija w sobie do tak  wysokiego stopnia światłość 
przyrodzoną, że, w chwilach uroczystych a stanowczych, widzi 
lub słyszy Jeniusze gór, lasów, łanów. Zachodzi tu  to samo, 
co wtedy, że, gdy utraciło się wzrok w oczach, pozyskuje się 
widzenie w końcach palców. Paweł Apostoł, człowiek bez 
nauki, posłyszał głos cudowny z niebios; lecz niemiał tego 
szczęścia żaden Piśmienny; a króla dębów uglądają li dziatki. 
Prostaczkowi tak  Fizyka, Matematyka, Astronomia i Filozofia 
nasza, jako nam jego Demonologia, wydaje się niepodobieństwem 
i głupstwem. Sądźmyż więc o ludziach, nie podług naszych, 
ale podług ich usposobień!

Rzeczesz : „Cóż atoli robić z dziwami Demonologii? Na co 
się one przydadzą?14 Śmieszne pytania twoje, odrzekam. Pa
miętaj o tern, że tam ten świat bez tego, równie jak  ten bez 
tamtego, czcza mara, próżna baśń! Skoro więc dowiadujesz się 
od ludu o wyjawach Demoniczności jakich w przyrodzeniu; to 
nieszydź z nierozumu czerni, ale rospatrz się w rzeczy bliżej! 
Jeżeli odkryjesz naturalne dziwu wytłumaczenie, a w danem 
wydarzeniu pogodzisz tamten świat z tym św iatem ; to oświe
cisz siebie i innych. Umiejętność zyska na tern, bo dowie się 
od Ciebie czegoś nowego. Jeżeli zaś spostrzeżesz złudzenie; 
to je wykryjesz, a prostaczków wywiedziesz z błędu. Jeżeli 
wreszcie na żaden sposób osobliwego zjawiska niemożesz pojąć; 
to opisz je dokładnie! Ktoś inny, może już dzisiaj, a może 
dopiero za la t sto, dwieście, podoła je zrozumieć i wyjaśnić. 
W szystko to właśnie jest Stereozofa zadaniem.
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uuaczm) teraz, jak  wyłożono demoniczności stare, z po
stępem nauk i czasów, na niektórych przykładach:
, . RosPadlma w ziemi, około której zbudowano w Delfach 
swiątmcę Apollina, a nad którą siadywała Pytia na sławnym 
lojnogu, tudzież pieczara Trofoniusza, przepełnione byłv de- 

momcznością do tego stopnia, że ten, co wszedł z niemi w do
tknięcie,  ̂ widział przyszłość i prorokował. Obie te jaskinie 
wielki miały za starożytnych czasów rozgłos i nikt o obecności 
w nich Boga niewątpił. Za naszych racyonalnych wieków 
wyszukano srod gruzów Przeszłości także dwie te jaskinie 
i naleziono w nich jeszcze tę sarnę demoniczność, tj. zapach 
ja  is narkotyczny zawracający głowę i upajający, a przez to 
wywołujący podobne, jak  we śnie magnetycznym, Jasnowi
dzenie. Szamany syberyjskie, niepotrzebują szukać ani delfi- 
c lej, ani trofoniuszowej jaskini, lecz opiwszy się gorzałki 
z ( Z!egc!em:. lub innym masłokiem, otrzymują Jasnowidzenie 
mniej więcej takie samo. Pojęto rzecz! Ale, czy demoniczność 
znikła A ie. Jeżeli bowiem poszukujesz, co upajająca moc 
wina, lub gorzałki, co duch, co spirytus, utajający się w nich 
a dotrzesz az do transcendentalnego dna; to obaczysz w końcu 
greckiego Dyomzego, lub litewskiego Raguta. Przeto w obu 
przerzeczonych jaskiniach mieszka dziś jeszcze Apollo a ani

podoła am Um}Sł m§dlCÓW naszych z nich S° wypędzić nie- 

Są atoli demoniczności, rozwiązujące się całkowicie niemal
w zycznosc. I  tak  np. wydarza się niekiedy, że pada deszcz 
i wawy, lub złoty . Za staro-pogańskich czasów lud słowiański 
umączył sobie zjawisko to demonologicznie, mówiąc: „Świa

to w id , lub słonce, walczy z Chorsem, lub czarnym smokiem 
M y  Chore zramon zostaje, płynie z deszczem czerwona jego 
n e w,  gdy zaś Światowid otrzymuje cios, płynie z deszczem 

złota jego słoneczność. Dziś zjawiska takie przestały być 
dziwem. Wiadomo bowiem, że chmury wiosenne, piorunami 
ciężarne, lub elektrycznością przepełnione, ocierając się o góry 
czerwonem, lub zołtćm kwieciem okryte, farbują barwą jego



snadno deszczową wodę. Podobnież rozumie się deszcz z po
marańczowym lub sosnowym zapachem. — Zgoła tu pozostaje 
coś jeszcze z demoniczności. Jako Cyklopy pod ziemią kują 
kruszcze; tak  tutaj w obłokach demony farbują, lub wonią 
napełniają deszczową wodę. W  obu albowiem razach odbywa 
się tu  proces chemiczny, którym nie kieruje człowiek, który 
więc koniecznie, jeżeli pojrzysz w grunt rzeczy, ma za sprawcę 
swego demona!

Jeszcze coś ciekawego. W górach Odenwaldu, niedaleko 
od Heidelbergu, daje się niekiedy, śród białego dnia i zwyczaj
nego okolicy rozgłosu, słyszeć w powietrzu i dość wysoko 
jakieś potężne koni tętnienie, trzaskanie z harapów i strze
lanie. Przeciąga ten zgrajny hałas po nad głowami zdumio
nych ludzi, którzy go z przerażeniem słyszą, lecz niczego 
w obłokach niewidzą, i trw a jakie minut dziesięć. To factum  
ob/ectimiu. Niegdyś, za pogańskich jeszcze czasów, gdy miało 
się, zgoła w Niemczech, dla tamtego świata dostępniejsze oko, 
mówiono, że wielki duch Oberon z żoną Tytanią, otoczon 
Elfami i Niksam i, jak  niegdyś grecka Artemida, wyprawuje 
powietrzne łowy. Dzisiejsze zaś pospólstwo protestanckie 
twierdzi, że pewien średniowieczny, w górach tych mieszkający, 
rozbójniczy rycerz, od Boga za zbrodnie swe tak ukarany, 
powtarza w powietrzu, otoczon konnemi pachołkami i ogarami, 
dawne swe polowania, które niegdyś w tych stronach odpra
wiał na ziemi. Ludzie oświeceni wreszcie wykładają zjawisko, 
przez fosforyczne wielkie zapasy, w powietrzu nagromadzone 
i nareszcie palące się z trzaskiem. Że dzieje się to podczas 
dnia, przeto słyszy się trzask, lecz ognia widzieć niemożna.

W aleryusz Maximus Rzymianin, Justyn Kerner i Goerres 
Niemcy, tudzież mnóstwo pisarzy francuskich, angielskich, 
mianowicie zaś amerykańskich, w końcu misyonarze chrze- 
ściańscy, w Azyi i Afryce pracujący, spisali całe biblioteki 
o takich transcendentalności wybłyskach. Pójdź za tę Demo
nolog'up wyłóż ją  tak racyonalnie, jako powyżej deszcz krwawy 
lub złoty, alboli też łowy Oberona; okaż tamecznych wszy
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stkich tych wyjawów tuteczne znaczenie, a bogate dla Stereozofii 
przysposobisz żniwo i wsławisz się bardziej od Kernera, lub 
Goerresa.

CLXXIY.

Czarnoksiestwo, fl/lesmeryzm, lub SVSagia, jako stereo- 
zoficzny do Filozofii nauk przyrodzonych zapas  

trzeci.

Trzecim Filozofii nauk przyrodzonych gońcem i zapasem 
jest starożytna, średniowieczna i nowoczesna Magia. Około 
czego czyni ona? Stara się wydobyć Osobistość transcendentalną 
z nieosobistości toświatowej, lub Demona z  siły przyrodzonej, 
także 2 idei, i porozumieć się z nim, ażeby dobrowolnie pra
cować dla nas chciał. Para wodna np. służy nam na kolei 
żelaznej przymusowo. Ale wydobyty zeń duch osobisty, którym 
jest Bogini Tetyda, służyćby nam mógł bez kotła i ognia, bez 
zewnętrznego przymusu. Lud mówi, że daje się tu cyrograf 
czartu na własną duszę i robi się go za to swym pachołkiem. 
Niepotrzeba atoli zapisywać się i oddawać na przyszłość czartu. 
Można panować nad nim, jak Chrystus i każdy Święty. Dość 
stać się mistrzem jego ciała, tj. siły przyrodzonej, a wtedy i on 
sam będzie posłuszny. Na czarta ma się wodę święconą, którą 
jest pozyskana, za pomocą umiejętności, moc nad Przyro
dzeniem.

Mag ułatwia albo Agatodemona, albo Kakodemona, a Święty 
Pański ma do czynienia albo z Aniołem, albo z Czartem. 
Stąd Magia niebieska i Magia piekielna, lub Biało- i Czarno- 
księstwo. Magia pierwsza robi cuda, druga dziwy.

Historyczna Magia, jaka do dni naszych doszła i dziś 
jeszcze istnieje, uznaje, nie-tylko Osobistość na dnie Nieosobi
stości, lecz także rozum i wolną wolą duchów, które wy dobywa 
z przyrodzonych sił. Demon, stający przed Magiem na jego



zawołanie, jak Samiel przed Kasparem w wolnym strzelcu 
W ebera, okazuje już przez to samo, że jest i chce mu być 
posłuszny. Czasem staje on sam przed szukającym go czło
wiekiem, jak  np. Mefistofeles przed Faustem Goetego. Demon 
jest, albo duch przyrodzonej siły, jak  powyżej Samiel, albo 
duch idei, jak Mefistofeles. Zawsze atoli sprawa z nim nie- 
bespieczna, bo jak  siła natury, tak idea jest ślepa i uparta.

Jak  stać się Demoniczności mistrzem i uczynić ją  służe
bnicą swoją? To tajemnica tych, co to podołali. Wreszcie 
tajemnica ta  niejest i niemoze być niedocieczona! Dokładna 
znajomość Fizyki i Psychologii, mianowicie zaś Stereozofii, lub 
Filozofii w ogóle, prowadzi do niej, a więc odsłania ją  także. 
Znaj tylko istotę własną i istotę rzeczy, a chciej tego silnie! 
Zobaczysz wtedy, iż będziesz robił cuda i dziwy! Transcen- 
dentalność dostępniejsza jest dla naszej jaźni, niż podróż kil- 
komilowa dla naszego ciała. Duch ludzki, równie jak  Duch 
Boży, jest, może i powinien być, wszech duchów niższych od 
siebie mistrzem i panem. W szak człowiek namiestnik Boga.

Demoniczność, której zostało się już władcą, daje udzielać 
się Osobom, Zwierzętom i przedmiotom różnym, podług upo
dobania. I tak np. za naszych czasów, w których, jak  za 
czasów Tertulianowych, harcowały znowu duchy stolikowe, 
osoba, stolikiem kierująca, trąciła przypadkiem, lub przez 
swywolę, spoczywającego na podłodze psa. Pies porwań był 
natychmiast od stolikowych duchów, a kręcił się mimowolnie 
i skowyczał przez ośm minut To przypomina one wieprze 
z Ewanielii, w które schroniły się demony, wypędzone od 
Chrystusa z Opętanego, a które skoczyły w morze. Rzeczesz: 
„Są to działania Elektryczności, nic w ięcćj!“ Zgoda! Ale, czyli 
znasz, co jest w gruncie Elektryczność? Chodzi tu o to wła
śnie, ażeby Demon Elektryczności wyjawił się osobiście i był 
woli naszej posłuszny. Jak w Elektryczności, tak w powietrzu, 
wodzie, mianowicie zaś w uleciach, są osobiste duchy. A Magia 
polega na tern, ażeby rozbudzić tę Osobistość, wydobyć z nie-

P a n teo n , Tom  III. — IF. 42



—  658 —

jaźni jaźń, przywrócić jśj na chwilę przeświadczenie, zwią
zać ją tak z sobą, jak związana jest z Bogiem, i dawać jej 
rozkazy.

Jako śle się w stolik z własnego ciała przez końce pal
ców Elektryczność nerwową, lub organiczną, tak wyprawić 
można na ludzi pewne siły przyrodzone, lub duchy, które się 
ujarzmiło. I tak np. nasłano siłę, lub Demony, w znanem 
wydarzeniu, na dziecko w CideviUe. Ksiądz jeden, rzuciwszy 
przez parkan do ogrodu klasztornego między przechadzające 
się mniszki Lugduńskie różę, sprawuje w tych, które ją po
wąchały, opętanie od mnóstwa Demonów. — Bożar, lub naj
wyższy Kapłan egipski, tchnie oddech z ust swoich w usta 
świeżo przyjętego Kapłana do siódmego stopnia misteryi, i od 
tej chwili kapłan ten widzi przyszłość i staje się prorokiem. 
Nie samo ukształcenie wysokie, lecz bezpośrednie Ducha świę
tego tchnienie potrzebne jest prorokom. — Kamizardy, lub 
trembleurs des Cevennes, Święci hugonotcy, tchnąc jeden dru
giemu w usta własny dech, nadają sobie zdolność rozumienia 
Biblii i wymowę kaznodziejską. — Za naszych czasów, w roku 
1841 dziewczyna wiejska we Szwecyi prawi teologiczne ka
zania i homilie, a zaraża cudownym duchem swoim całe ob
wody i powiaty. Demoniczność udziela się łacniej od ospy, 
lub cholery.

Jako na ludzi, tak i na rzeczy można nasyłać czary. Ri- 
card na Rynku w Montpelier, w obec ludowych tłumów, roz
kazuje tak powietrzu, jak Chrystus burzy morskiej, a na ski
nienie jego deszcz pada, lub słońce świeci. Także w starym 
Egipcie i u Czudów kapłaństwo umiało sprawować deszcz sztu
czny z łyskawicą i grzmotem. Są to czary, dziwy, ale tylko 
tak długo, aż pozna się naturalny robienia ich sposób. I zdra
dzony już sposób ten został. Młóć wodę przez kilka dni 
i nocy dwustu cepami, jak czynić to kazali chłopstwu w sa
dzawce tajemniczej gaju świętego kapłani fińscy, a zbierze się 
na niebie wodorodu wiele, z którego powstaje w końcu nawał-



nica sztuczna! —  W Piśmie świętem w Księgach Jobowych 
mowa jest o sztucznym wietrze gwałtownym, który uderza na 
cztery węgły domu i zabija nim dzieci.

Za naszych dni Syn Doktora Phelsa na skinienie Maga, 
przenoszon zostaje z miejsca na miejsce. Jak  stoliki harcu- 
jące, tak  i ludzie mogą być rzuceni w górę i odprawiać po
dróż powietrzną. Ta sama siła tu  działa, co w Lunatykach 
z dachu zeskakujących bez szkody, a duch jej temu posłuszny, 
kto go opanował.

Bogatym z naszych czasów do Magii zasobem jest tak 
zwany Mesmeryzm. Opisują się w nim cuda i dziwy snu ma
gnetycznego, sennowłactwa, sobowtóra, wzroku w dal, lub 
w przeszłość i przyszłość Jasnowidzenia itp. Że wiele na polach 
tych napotyka się szarlataństwa, i że czynione tu doświadcze
nia bystrej wymagają K rytyki, o tern ani wątpić. Ale to pe
wna, że pomimo wszech racyonalizmu i najupartszej nawet nie
wiary, widzi się tutaj zdumiewające rozum i umysł, a niepodo
bne im do pojęcia zjawiska mnogie.

Jak  dzieją się wszystkie mesmeryczne sprawy? Niezrozu- 
miesz ich za pomocą Fizyki empirycznej i Metafizyki speku
lacyjnej. Staraj się o znajomość bliższą Fizyki transcenden
talnej, lub stereozoficzne , a natychmiast pojmować je będziesz! 
Cuda w naturze są niepodobieństwem. Tu włada prawo Ko
nieczności. Ale, jak  siły, tak  duchy, —  jak  tuteczność, tak 
tameczność, —  są także naturą , a to jedynie prawdziwą; zaś 
prawa Konieczności, zwłaszcza transcendentalne, rzadko by
wają znane. Potrzeba nam długo jeszcze uczyć się rzeczy 
tych bez zabobonu i racyonalnego przesądu, szlakować je pil
nie i badać.

Urywa się tu  rzecz. Autor Panteonu, oddany przez całe 
niemal życie poszukiwaniom, tknącym się Boga i tamtego 
świata, między innemi rzeczami, bardzo ważnemi, odkrył 
także tajemniczy klucz do Magii. Zna się on od dawna na 
B iało- i czarno księstwie ̂ a mógłby robić cuda i dziwy, jak  
np. Książę Hohenlohe, lub Swedenborg, gdyby tego chciał.
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Mógłby ciekawemu Czytelnikowi objawić w przedmiocie tym 
bardzo wiele, gdyby mu o to  chodziło. Ale, po co? Na co? 
W jakim celu? Kościół cbrześciański zabrania rzeczy takich. 
Bardzo słusznie! Największa część głów ludzkich jest niezdolna 
do pojęcia cudów i dziwów transcendentalnych, a przecież 
miałaby życzenie je wykonywać i tym sposobem stawić się wy
żej bez zasługi, bez odpowiedniej pracy, od głównych sobie 
równych. Po co bałamucić taką biedotę ? Czyby ona potrawę 
tę straw iła? Ani myśleć o tern! Filozofowi wreszcie obojętne 
są cuda i dziwy. Dla niego główna rzecz Poznanie P raw dy , 

ile podobna, do Znania Bożego  zbliżone. Woli on cichą, skro
mną sławę i zasługę Platona, niż świetne tryumfy Mahometa, 
Towiańskiego, — Kagliostry!

CLXXV.

Próbka stereozoficznego transcendentalności wyja- 
wów we świecie tym wykładu.

Odsłoniwszy już źródła tameczności, dla Filozofii nauk  
przyrodzonych  od dawna przygotowane i bardzo obfite, a tylko 
na m istrza czekające, któryby umiał wyprowadzić z nich wielką 
nowej Umiejętności rzekę;  daje się tutaj niektóre próbki, usi
łujące tłumaczyć stereozoficznie cuda i dziwy. W Numenologii 
przy Mistyce ofiarowało się garść zjawisk transcendentalnych. 
Rozjaśnia się je tutaj li w celu pokazania, jak  postępować się 
powinno z rzeczami tego rodzaju. Niechodzi tu  o to, czy wy
kład ich będzie prawdziwy, lub jeszcze mylny, lecz tylko 
o wskazanie stereozo/icznej metody.

Są halucynacye zm ysłowe, o których prawi francuzka f i 
zyka. Szalej np. i inne rośliny sprawują, że po zażyciu ich 
widzi się dziwy. Kto zażył opiatu, masłoku, słowem jakie
goś odurzającego głowę środka, lub tylko upił się porządnie; 
ten także widzi rzeczy osobliwe, a mówiąc o nich, plecie od
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rzeczy- Takie detirya  wyjaśnia zw yczajna nauka lekarska. My 
tu  to jedynie dodajemy, że jako siły  odurzającej w roślinach, 
tak  i wywołanego od niej, a w ogóle wszelakiego obłąkania , 

jeżeli poszukujesz rzecz transcendentalnie, sprawcą jest Demon. 
Obłąkanie, to nic innego, tylko Opętanie. Pijanica jest od 
Bachusa, Babila , Zosima, lub innego ducha podobnego opętany!

Są również złudzenia umysłowe, które wskazują nam to 
objective, co zachodzi w nas li subjetive, lub przenoszą to przed  
nas, co dzieje się li w nas, a któremi Psychologia niemiecka 
tłum aczy wszystkie niemal cuda i dziwy. I tak  np. w Ope
rze Herolda  marmurowa oblubienica, ukazująca się Korsarzowi 
Zambie nieznaczy co innego, tylko własne jego sumienie, lęka
jące się skutków szyderstwa swego ze świętości, a przestra
szające w chwili, gdy zabiera się do nowego występku. Zamba 
żartuje sobie ze świętego posągu. Nagle porywa go dreszcz. 
1 widzi, jak  posąg wyciąga doń rękę. I słyszy, jak  przema
wia doń, a przyjmuje swywolne jego oświadczyny. Podobnąż 
zgrozę przedstawia nam w Mozarcie gość kam ienny , przystający 
w reszcie na ucztę do Don Juana. Rżeczesz, iż to tylko poezya. 
Tak jest, ale na mnogich rzeczywislościach podobnych  ugrun
towana. Słuchaj więc czegoś rzeczywistego! Akademik jeden 
we Freiburgu Bryzgowskim, podpiwszy sobie, rozbija w ka
pliczce przydrożnej drewniany posąg Matki Bożej i ciska głową 
posągu, bawiąc się nią, jak  piłką. Utapia ją  wreszcie w gór
nej rzeczułce Dreisam. W raca do domu i, o zgrozo, widzi 
rozbity posąg na własnem łóżku, a głowę jego na stoliku, 
przy którym  zwykł pracować! Otrzeźwiał z przerażenia, lecz 
widmo posągowe nieustępuje. W idm o , mówię, bo wszystko 
to było od przebudzonego przeświadczenia jego religijnego wy
wołane przywidzenie. Oprócz niego n ik t w pokoju drewnianej 
M atki Boskiej z oderwaną głową niewidział. Widmo to wpra- 
wuje go w chorobę ciężką. Umiera i zapisuje resztę m ajątku 
swego na zbudowanie kapliczki nowej i zakupienie posągu ka
miennego, co też dopełnione zostało. Tutaj widmo jest 
w duszy , lecz wychodzi z niej przed oczy grzesznika. Takich
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cierpień doznają wszyscy niemal mordercy, i Psychologia roz
jaśnia je  należycie. My zwracamy tu  uwagę, iż do rzeczy  
świętych, równie jak  przeklętych, przywiązuje się, tak objective, 
jak  subjective, straszliwa Demonicznośc, z którą niemożna swy- 
wolić i żartować. Demoniczność tę przedstawia pięknie sło
wiańska Bogini Bystrzyca , znacząca przebudzone sumienie, 
a plująca żarzącemi węglami i ukropem w twarz grzesznika, 
wchodzącego do poświęconego gaju, lub do mieszkania Bogów!

Zmysłowe i umysłowe omamienia odsyła się, pomimo tego, 
iż w nich gra rolę zawsze Demoniczność, do Fizyki i Psycho
logii. Ale są zjawiska, należące do Stereozofii wyłącznie.
0  nie chodzi tu głównie. A znamy już je od dawna , choć 
w cząstce małej.

Co znaczyć może on Jeniusz dobroczynny, przestrzegający 
Sokratesa, ilekroć grozi mu niebezpieczeństwo? Człowiek re
ligijny odpowie tu ta j: „Był to jego Anioł stro i, który z pole
cenia Bożego nad nim, poczciwym człowiekiem, choć pogani
nem, miał opiekę.“ Byćby i tak  mogło. Aniołowie są ro
dzaje Piękności, Cnoty i Świętości, istniejące w niebie, jako 
osobiste Ideały Boże. Gdy który z ludzi ima za jeden z tych 
ideałów i usiłuje z nim się zjednoczyć; Anioł, przedstawia
jący ideał ten, wychodzi z niebios, przywięzuje się doń natych
miast, w cielą się weń i staje się mu opiekuńczym duchem. 
Duch ten działa długo na człowieka w kształcie żyjącego 
w nim wewnętrznie ideału, a prowadzi go do coraz dalszej 
doskonałości. Ale, gdy człowiek, w chwili boleści, uciechy, 
mocnego zajęcia się czemsiś kinem, o ideale swym zapomni
1 postąpić chce wbrew przeciwko niemu; wtedy działa on ob
jective, lub z zewnątrz, jako przestrzegający go duch opiekuń
czy^ Ideał ten otwiera naonczas w człowieku oko lub ucho 
jaźniowe, ażeby z przedmiotowego świata mógł być odeń wi
dziany, lub słyszany. — Rzeczesz: „Duch opiekuńczy Sokratesa, 
to mądrość i zdolności wszystkie, lub własny jego jen iu sz , 
który, w danej i wyjątkowej chwili, działa nań, nie z wewnątrz, 
jak zwykle, lecz z zewnątrz.“ Zgoda! Ale, cóż jeniusz Sokra-



tesa i każdego z ludzi, gdy pojmuje się go transcendentalnie ? 
Nic innego, tylko dar Ducha świętego, lub jeden z Aniołów, 
który, będąc sam objective, jawi się w jaźni naszej subjective. 
Najprawdziwszy wykład będzie tu  może taki: Duch opiekuń
czy Sokratesa nie jest Anioł, który wymaga od klienta swego 
większej niebiańskiego od tej, jaką posiadał pogański nasz mę
drzec. Jest to raczej Agatodemon, własny jeniusz Sokrateso- 
wy, on sławny Rozum, wypełniający wszechświat, w którym 
mędrzec ten uglądał jedynego Boga! Duch ten też jest arcy- 
rozumny, a wstrzymuje Sokratesa, gdy tenże chciał iśdź między 
Spiskowych, którzy wnet zakończyć mieli dzieło swe śmiercią.

Poczwara zaś ukazująca się Brutusowi, to Kakodemon 
własnej jego dumy, a dziecko lorda Londondery Kakodemon 
jego złych chęci i namiętności. Jeden i drugi duch opanowy- 
wa tu  osobę subjective, a będąc już całkowitym jej mistrzem, 
stawa przed nią objecive i pędzi ją  do zguby, udając, iż niby 
ją  od niej przestrzega. Igra z nią szyderczo, pokazując jej 
przepaść, a pewny będąc tego, że ona pójdzie w nią na oślep. 
Są to zupełnie naturalne skutki, gdy dozwoliło się Demoni- 
czności panowania i tyranii nad sobą. Pojąć łatwo takie zja
wiska, pomnąc na to, że cnoty i niecnoty, chęci, namiętności 
wszystkie wewnętrzne usposobienia nasze są w nas, nie sa- 
memże Ja  naszem, ale czemściś mu obcem i ogólnem, co przy
swoiliśmy sobie, a lubo jawią się w nas zwykle subjective, są 
w sobie i dla siebie, tak w nas, jako za nami, objective. Ztąd 
możebność działa ich na nas 2 zewnątrz.

Szary człowieczek, który prześladuje Służącą w Kleisch, 
to demon choroby, żądający wstąpić w usposobione już ku temu 
jej ciało. Walczy z nim biedna, ucieka przed nim! Nic nie- 
pomoże. Ona już chora, już nim opętana. Ale on niewstą- 
pił jeszcze w nią zupełnie. I dla tego widzi go ona z ze
wnątrz. —  Przed wybuchem ciężkich chorób miewa się niekiedy 
takie widzenia, które niesą ułudą. Ich grunt transcenden
talny. W szak choroba nie nasze Ja , ale względem nas coś 
objektowego.
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Śliczna główka panienki i cudowni goście Jean Paula, 
tudzież umaiłe dziecko Doktora Andrala, to magnetyczne 
jasnowidzenia, do sennych, sprawdzających się ujrzeń podobne, 
len  je otrzymuje, w kim, przy wyjątkowych jaźni usposobie
niach, otworzy się na chwilę mysł i wkroczy we zmysłowe oko. 
Demony niegrają tu żadnej roli, ale takie spojrzenia nasze są 
demoniczne. One oznaczają także zbliżającą się chorobę.

Rycerz, zastępujący drogę Russowi i jego kochance, któ
rego widzi woźnica, pospołu z końmi; — dziecko, które przed 
80 laty pod podłogą było pogrzebane, pokazujące się Edyn- 
burskiemu kupcowi; — mężowie historyczni, co stoją przed 
malarzem Montiusem, i wszystkie wiarogodne pojawy niebo
szczyków; to rzeczy zupełnie naturalne, lubo w transeenden- 
talnem znaczeniu. Duchy umarłych są nieśmiertelne, istnieją 
i za grobem, a chociaż mogą być, jak Aniołowie, wszędy, 
trzymają się, w skutek drogich a opuszczonych osób, lub spraw 
ziemskich, rade miejsc, w których niegdyś żyły; otaczają nas 
niewidomie i odsłonić się mogą temu, w kim przebudził się 
mysł, będący okiem jaźni w tamten świat. Dziwo polega tu 
na tern jedynie, że nasi Rozumowcy i Umysłowcy rzeczy takich 
pojmować nieumieją. — Mysł zdolny jest widzieć tak okiem 
zewnętrzem, nietylko nieboszczyków, ale i jaźniaków, lub ludzi 
przyszłości, jak widzi je w Ktyzeozofii transcendentalnem i dzien- 
nem zupełnie, lecz wewnętrznem okiem.

Kalabryjskie strachy w miasteczku Palmie, wypędzające 
podczas nocy z klasztoru opuszczonego cały pułk francuski, 
i w ogóle wszelka, tak zwana Przeszkoda, następującym ro
zumieć się dają sposobem. Gdy budowla, zwłaszcza murowana, 
ma się ku rozwaleniu, wtedy, śród cichości nocy, słyszy się 
w niej pizejmujące trwogą łomoty w ścianach, skrzypienia 
w belkach i deskach, które urn nasz, snem rozmarzony, po
większa bez miary. Oto mur, zaklęskując, poruszył się nieco. 
Mięc miski i garnki spadają z półek, a kupy drzewa, przy 
nim leżące, rozsuwają się z łoskotem. Pękła i usunęła się 
belka. Przewracają się więc stoły i stołki. Gdzieś na górze



obrywa się kawał rumowiska, ale dzieje się to nie nagle. Cegły 
i kamienie więc spadają nie odrazu, lecz częściowo, jak  gdyby 
rzucała je ręka niewidoma. Ludzie przerażeni uciekają z ta 
kich domów i mówią, że harcują w nich strachy. Mają słu
szność ! Domy te rozwalają się zwolna i rozwalą się całko
wicie, gdy wybije ostatnia ich godzina Działają w nich siły
zniszczenia, siły ujemne, lub złe duchy. Mianowicie na Prze
szkodzie widzi się zgoła rozumowo, jedność siły przyrodzonej 
i Demona.

Johanna Moulu, k tórą uderza się zawieszonemi na sznurze 
u stropu ciężarami tak straszliwie, a przecież bez wypędzenia 
z niej ducha żywotnego; to, —  słuchajcie zdziwieni! —  chlo
roform, —  mówię, chloroform, który rozwinął się w jej wnę
trznościach, a który trapi ją, jako nieznośna choroba, i czyni 
nieczułą na okropne ciosy w brzuch. Ludzie tego nierozumieją 
i oto rzecz dziw na! Chloroform, który Chemia niedawno od
kryła, a którego zażycie sprawuje, iż nieczujemy tego, że 
urzynają nam rękę, lub nogę, tutaj tak  demonem, jak  nerwowa 
Elektryczność w hareujących stołach. I w Chloroformie, jak 
w szaleju, winie, lub gorzałce, jest, zaiste, demon, a nawet 
cały pułk duchów! —  Tu należą powieści o owych Bonzach 
Tybetańskich, co, po dzikiem, krzykliwem, pełnem wytężeń 
straszliwych nabożeństwie, rospruwają sobie brzuch i pokazują 
zdumionemu ludowi pobożnemu kurzące się parą własne wnę
trzności, a potem, zaszywszy miejsca przerżnięte, odstępują 
zdrowi i twierdzą, że Bóg i mędrzec niebieski Eoh, nagradzając 
świętość ich, pozwala im czynić takowe cuda. Są oni potem 
tak  długo chorzy, aż się rany ich zagoją, ale lud nie wie o tern. 
Duch chloroformu atoli, który, albo się sam w nich podczas 
exorcyzmow bez ich wiedzy rozwinął, albo też jest im znany 
i został, w danej chwilce stanowczej, zaży ty ; to demon, spra
wujący dziwo!

Jazda powietrzna Symona Maga z Rzymu do Aten, tu 
dzież napowrót, i jazda powietrzna Ś. Bronisławy z choru 
kościelnego przed ołtarz w ielki; Fohista, uciekający powietrzem
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od Ojca Bucheta, ochrzcić go chcącego; Kochmchińczyk mis
sy on arza Lacoura i opętane mniszki Lugduńskie, chodzące 
do góry nogami po kościelnym stropie, jak  muchy po pułap ie; 
słowem, wszystkie tego rodzaju powietrzne podróże, to coraz 
inna Lunatyczności postać. Dziwy te, jakkolwiek trudne do 
uwierzenia, łatwe są do pojęcia. Czy wodoród nieunosi balonu 
z ludźmi i ciężarami wysoko i czyli niespuszcza ich na ziemię 
daleko od miejsca, z którego uleciał? Jest to dostateczne do 
zrozumienia rzeczy tej skinienie. W ludziach postem, modlitwą 
i różnemi pobożnemi exorcyzmami trapionych, jako np. w Lu- 
gduńskich mniszkach, w Ś. Bronisławie i Kochińchińczyku, lub 
strachem dręczonych, jako w ochrzcić się mającym Fohiście, 
lub też posiadających tajemnicę i czyniących z niej pożytek 
dla zysku, jako w Symonie Magu, rozwijać się może gaz jakiś, 
dzisiejszej Chemii znany, a choćby i nieznany, który odgrywa 
tu rolę demona i sprawuje dziwo. Taż sam,a siła,, którą być 
może pewien rodzaj organicznego, a do organicznej, stoliki 
Podrzucającej, Elektryczności podobnego E teru, rozwijający się 
w Chorym i zabespieczający go od spadnięcia, lub tenże sam 
Demon, co prowadzi Lunatyka po dachach bespiecznie i pod
trzymuje w jego jazdach z dachów na ziemię, odprawia tu 
swe harce. Cudowność tu  polega na tem jedynie, że Eteru, 
lub Demona teg;o nieumie się dotąd wypompowywać z ciała 
Chorych i uławiać w szklance re to rty ; że niezna się go bliżej, 
a nawet niewie się o nim. Zniknie cud, gdy Chemia dalsze 
postępy poczyni. Bądź, co bądź, Demonowi odpowiada zawsze 
jakaś przyrodzona siła, a tameczności tuteczność, i dzieje się 
tu wszystko, jako transcendentalnie, tak i naturalnie, lubo 
tajemnica jeszcze nieodsłoniona.

Że w stępie^ do misteryi egipskich pierwszego stopnia, 
śród różnych prób i namaszczeń, także pędzony przez ogień,5 
niedoznawał oparzenia ciała, ani nawet opalenia s z a t; nic dzi
wnego. Przed próbami ubrano go bowiem w stósowme odzienie 
z asbestu, którego tajemnicę znało Kapłaństwo. Że matka 
Tetyda kąpie syna swego Achillesa małego w ogniu, chcąc



—  667  —

ciało jego zabespieczyć od ran ; to może być allegorycznie 
rozumiane, a więc i na bok usunięte. Ale, że Ś. Tekla i Clary 
niepalą się w płomieniach; że byli ludzie za średniowiecznych 
czasów, co, od Sądów Bożych wskazani na próbę niewinności, 
chodzili po rozpalonem do czerwoności żelazie bosemi nogami 
bez szkody i cierpienia; to osobliwa. Jak  to wytłumaczyć? 
Mówiono, że Aniół bronił tu niewinnego od ognia. Zgoda! 
Ale, co znaczy ten Aniół, a właściwie ten Agatodemon ? W iara 
wielka w moc Bożą, przekonanie silne o niewinności własnej, 
a przytem strach i zgroza, działając potężnie na duszę, a tern 
samem na nerwy nieszczęśliwego, rozwijają w nim bez wątpienia 
jakiś duch asbestomj, coś nakształt chloroformu, który przepeł
niając ciało i suknie jego, zabespiecza je od ognia. Chemii 
dzisiejszej zadanie, ażeby, idąc za mnóstwem podobnych histo
rycznych podań, płyn taki wy szlakować i we flaszeczkach 
aptekarskich uwięzić. I jest się na drodze ku temu. Szla
kuje się bowiem, a podobno już zna się ciecz, k tórą drzewo 
namaszczone zabespiecza się od ognia.

Cudowne leczenia Chorych, które czynili Chrystus, Hohen- 
lohe i inni, są już należycie od Psychologii wyjaśnione. Zja
wiska to czystojażniowe, zaczem i czystotameczne. Ku temu 
potrzeba, jako już zna się, drvu silnych wiar. Cudotwórca ma 
wierzyć we własną cudotwórczą moc, a chory ma wierzyć 
w Cudotwórcę. I wiara ta, jeżeli dość silna, uzdrowi Chorego. 
W idzi się to na znanem z Ewanielii dotknięciu kraju szaty 
Chrystusowej. —  Są przykłady, że lekarz, któremu Chory tak 
zaufał, jak  Bogu. samemu, uzdrawia li potęgą swej wolą każąc 
np. uroczyście Cierpiącemu wstać z łóżka, lub, pomacawszy 
mu puls, wyczekując doń: „Jesteś zupełnie zdrów.“ Słowa te 
działają skuteczniej od najlepszego lekarstwa.

A co sądzić o niedawno jeszcze zawracających Zachodowi 
europejskiemu głowę stolikowych harcach? Czyli istotnie jawią 
się w nich duchy? W stoliki te wchodzi nerwowy płyn, lub 
organiczna Elektryczność, podobna bardzo do nieorganicznej 
Elektryczności w telegrafach, lecz bez miary od niej wyższa
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i doskonalsza, po której jeździć zwykła przez całe ciało mysi 
i wola nasza. Gdy np. pragniesz, ażeby noga krok uczyniła, 
ręka czegoś dotknęła, staje się to natychmiast. Płyn* lub 
Elektryczność w sznureczkach nerwowych, niesie tu  rączo 
roskaz twój z mózgu do nogi, lub ręki i ona mu posłuszna. 
Otóż, jak  w nogę, lub rękę, tak w stoliczek, nerwowym twym 
płynem, elektrycznością twą żywotną, wypełniony, wstępuje twa 
myśl i wola. I stoliczek ci posłuszny, jak  gdyby był dalszem 
ciała twego rospostarciem. On ci na zadane mu zapytanie 
sztukaniem nóg odpowie to dokładnie, co ty myślisz, lub, co 
inna osoba, pospołu z tobą go elektryzująca, myśli. Duchy 
osób, stoliczek trzymających, odzywają się zeń i są duchami 
stolikowymi. I najczęściej w tern wszystek dziw. Ale, czemu 
się niedziwisz, gdy widzisz siebie samego we źwierciedle? Tu 
dzieje się to samo, lecz ty to rozumiesz, ale odgłosu duszy 
twej ze stolika niepojmujesz. Jest to wykład rzeczy tej sub
jective. — Atoli, niekoniec! Duchy różnorodne, tak przyro
dzone, lub Demony, jak  ludzkie, lub Nieboszczyki i Jaźniaki, 
bujają wszędy, zwłaszcza po miejscach i domach, które są 
zamieszkałe. Duchy te są niewidome, jako duchy, ale, ubrawszy 
się. w ciało stosowne, a dla nich przygotowane, tj. w płyn ner
wowy i ludzki, a żywy, w stoliczku krążący, lub w elektry
czność organiczną, przy płodzeniu także ich ku sobie przycią
gającą, mogą, za jej pomocą wyjawiać nam swą obecność. Tu 
wykłada się rzecz objective. Cud ustaje, a miejsce jego zabiera 
stereozoficzne rzeczy rozumienie.

W ogóle, błądzą bardzo dzisiejsi Badacze Przyrodzenia, 
iż trzymają się silnie li rzeczy lutecznych, a o ni czerń, co ma 
być 2 tamteyo świata, onej wszystkiego transcendentalnej istoty, 
ani wiedzieć niechcą; —  iż potępiają z góry cuda i dziwy, 
jako zabobon z jednej, a karogodne kuglarstico z drugiej strony. 
Stąd, nietylko Starożytność, ale i teraźniejsze ludy dzikie 
w Azyi, Afryce i Ameryce, których obrzędy religijne polegają 
głównie na Biało- i Czarnoksięstwie, lub na Magii, znają się 
od nas lepiej na stereozoficznej treści i umieją, zupełnie natu-
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ralnym sposobem, wykonywać cuda i dziwy, których europejska
mądrość niepojmuje wcale.

Co w iększa! Starożytne i nowocześne ludy pogańskie, 
mianowicie zaś Egipcyanie, Haldejczycy i Finni, przewyższają 
nas często, zgoła w przechwalonej naszej Fizyce i Chemii, 
zwłaszcza w religijnych celach przez nich uprawianej I tak  
np. widzimy dziś jeszcze Mumie staroegipskie i staromeksy- 
kańskie, a raczej peruwiańskie, i podziwiamy ich trwałość, lecz 
sami balsamowania takiego ciał ludzkich nieodkryliśmy jeszcze. 
Kapłaństwo staroegipskie znało  i w tajemnicach, jako mądrości 
i wszechmocy swojej cud, wystawiało  już przed tysiącoleciami 
Elektryczność, choć ledwie dwa wieki jest temu, jak  Mzyka 
nasza odkryła ją  na nowo. Dowodem tego jest Prawda w Sais, 
zasłoniona siatką żelazną, której dotknięcie, w godzinie obizędu, 
sprawiało tak  silne uderzenie, że wstępień padał na ziemię 
omdlony i musiał być wynoszon z świątnicy. Niedość! Ognie 
bengalskie różnorodne i tak czarujące , zapa łk i fosforyczne, nawet 
pistony strzeleckie  znane były staremu Egiptowi. Okazują to 
zapalane gromnice za potarciem icli knota , tudzież świetne , 
a różnobarwne gwiazdy  słupa hermezyańskiego, zapalane jednem  
żelaznego pręta  uderzeniem. Jako w rzeczach fizycznych, już 
nam znanych i na nowo odkrytych, lub też pozostających jeszcze 
do odkrycia; tak  tern bardzićj w cudach i dziwach kapłańskich,
0 których my niemyślimy wcale, a które przecież są, jak  wi
dzenie przyszłości wszech filozofii, nauk przyrodzonych palmą
1 szczytem , stali starzy Egipcyanie bez miary od nas wyżej. 
I wniosek ten jest także historycznie uzasadniony. Kapłaństwo 
staroegipskie walczy przeciw wychowańcowi swemu Mojżeszowi 
C zarnoksięstw em , a Mojżesz broni się za pomocą Białoksięstwa. 
I po jednej i po drugiej stronie zachodzą dziwy, które Pismo 
święte podaje, a których my, przy całej naszej zarozumiałości 
z Oświaty naszego czasu, ani rozumieć, ani czynić niepotrafimy. 
Rzeczy takie ukrywano starannie i ukrywa się dotąd. Czemu? 
Że Kapłaństwo starożytne i dzisiejsze u pogańskich, lub dzikich 
ludów ukrywa transcendentalno-ftzyczną  wiedzę swą, z której
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żyje i która mu upewnia nad ciemną tłuszczą panowanie, że 
zamienia ją  w cudowne misterye i niedocieczone tajemnice to 
tak  łacna do pojęcia, jako że np. Duchowieństwo nasze ogła
sza I rójce Przenajświętszą za coś przechodzącego rozum i umysł 
najwyższych jeniuszów ludzkich.

Cóż z tego wszystkiego? Oto, że wypada nam zrzucić 
pychę z serca, a pójśdź np. do Finnów, Eskimów, Tybetań- 
czykow i Kafrów na naukę. Tam znajdą się jeszcze klucze do 
cudów i dziwów przyrodzone, które w gruzach starego Egiptu, 
starej Chaldei i grobowców perskich Magów zagrzebane zo
stały^ a niepowrotnie przepadły. Ale i tego niepotrzeba.

ciejmy tylko szukać tajemnicy straconej, a najdziemy ją  nie- 
zabawem! Mają już ją  wreszcie, jeżeli nie całkowicie, to przy
najmniej cząstkowo, dzisiejsi Cudotwórcy nasi, którzy nieza- 
wsze na lekceważenie zasługują.

Dość na tych próbkach tłumaczeń dziwów na łonie Przy
rodzenia w duchu transcendentalnej Fizyki, lub przyszłej Fi- 
ozofii natury. Keszty domyśli się już czynny, a niniejszym 

rzeczy wykładem przebudzony mysł polskiego Czytelnika. A kto 
mysłu tego niezapalił jeszcze w swej jaźni z niebios i nieumie 
podnieść się wyżej nad rozum i umysł pospolity, niechaj się 
z nas śmieje i szydzi dowolnie! Los jest Prawdy, jako i los 
Chrystusa, że ludzie z niej żartują tak długo, aż ona wreszcie 
rozproszy ciemne przesądy i odniesie całkowite zwycięstwo.

C L X X Y I .

Zakończenie rzeczy o transcedentalności na pier
siach natury i nauk przyrodzonych.

Idzie się w czas, w którym Biało - i Czarnoksięstwo, tak 
t zisiaj przedrwiwane, a najprzedniejszą Umiejętność Przyro
dzenia, za transcendentalną Fizykę, za Filozofią natury najrze
telniejszego znaczenia, a zwyczajne Nauki przyrodzone, tak
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empiryczne, jak  spekulacyjne, tylko za żucie i odżuwanie łu 
pin światowych uważane będą. — Czy pytano się za średnich 
wieków: co znaczą Aniołowie i Czarty? Nie, lecz prawiono 
o nich, jako o czemściś nieomylnie istniejącem, lub jako o rze
czy danej. Czy pyta się kto znowu za czasów naszych, co 
istota i grunt ostateczny sił przyrodzonych, co np. znaczy wła
ściwie Magnetyzm, Elektryczność, Galwanizm, światło, ciepło, 
ogień, ogólne niebios wirowanie? Także nie, lecz prawi się
0 nich, jako o rzeczy danej. Co średnie wieki pod względem 
znaczenia duchów, a nowożytne czasy pod względem znaczenia 
przyrodzonych sił zaniedbały, uczyni to Przyszłość, która za
pala się już teraźniejszością w niniejszem dziele. Osobistość 
uświęcona będzie na dnie Przyrodzenia i Umiejętności jego, 
nietylko w Kosmozofii, ale i w naukach zwyczajnych. Jądro 
natury i tameczna rzeczy istota przestanie być tajemnicą.

Idzie się w czas, w którym najbezrozumniejsze dziwy, 
ogólnie do zabobonu i guseł od przesądnego Racyonalizmu 
dziś liczone, zrozumiane i dla tego właśnie umiejętnie uznane 
będą. Wszystko ukaże się jednym wielkim cudem , lub niebem, 
przenikającem ziemię i wybuchającem z niej łyskami tran s
cendentalnego św iatła; a przecież cuda ustaną, albowiem po
między nadprzyrodzonemi rzeczami zniknie różnica. Jedynie 
przy Piękności, Cnocie i świętości, przy zasłudze, Poświęceniu
1 Chwale, a  właściwie przy czysto niebiańskiem ich działaniu 
na ludzi, przy tajemniczych wpływach jaźni na jaźń, Boga na 
mysł człowieczeński i sumienie, utrzyma się to, co zowie się 
cud, a co także nie jest nic innego, tylko transcendentalna 
natura.

Idzie się w czas, w którym Pismo święte za Prawdę naj
rzetelniejszą i jedyną, za ostateczny rodu ludzkiego i mądro
ści jego z sześciu tysięcy la t wyraz, lub za Słowo Boże, nie
tylko od ślepej i dobrodusznej wiary, jako za średnich wieków, 
lecz także od Umiejętności najwidniejszej, a głębszej nieró
wnie, gruntowniejszej i niepodległejszej, niż dzisiejsza, uzna
wane będzie. Już ninie badacz wszechstronnie ukształcony,
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jenialny i sumiennny, im dłużej żyje i rozmyśla, tern jawniej 
postrzega w Piśmie świętem jakieś nadziemskie natchnienie, 
wypowiadające Prawdy, do których Rozum Ludzkości dni za- 
ranich dobrać się niemógł własną siłą i których sam później 
niepojmował długo. Już ninie przekonywamy się o prawdach 
Pisma, które niedawno jeszcze uchodziły za błąd, niby przez 
niewiadomość popełniony Po odkryciach np. Kopernika, do
konanych na niebie i na ziemi, mianowicie zaś po prześlado
waniu Galileusza od Kościoła, zdawało się, iż Stary Zakon, 
już na pierwszej stronnicy, opowiadając o stworzeniu świata, 
prawi nam smalone duby. Mówi on tam, że było światło, acz 
słońca jeszcze niebyło. I urągali rzeczy tej mędrkowie. Tym 
czasem, gdy Umiejętność podrosła, Laplace wyłożył z mate
matyczną pewnością, iż ze Słońcowiska pierwotnego, tak ogro
mnego, jak dzisiejszy wszystek nasz słoneczny świat, a będą
cego wirującą E teru kulą, w skutek obrotu kuli tej około 
własnej osi, nawału telurycznych mas przy równiku i od
strzału ich końcowego, jak  wyłożyło się w księgach tych 
obszernie przy empirycznej Kosmogonii, ziemie, jedna po 
drugiej, od Neptuna i Urana, aż do Wenery i Merkurego, 
wydzielały się zwolna w odrębne ciała niebieskie, od środ
kowego, a coraz bardziej rozświatlającego się słońcowiska 
oświecane, —  a iż dopiero na samym końcu, po wyrzuceniu 
z siebie wszystkich planet, urobiło sję teraźniejsze słońce. 
I okazało się, iż było światło, iż były dzień i noc, iż były 
nawet rośliny na naszej ziemi, a to w skutek działań słoń
cowiska na nią, acz słońca jeszcze niebyło. I mniemana 
niemożebność roześlniała pełną Rzeczywistości świetlą, a nie
dorzeczność okazała się głęboką mądrością. Pogiądając na to, 
co Mojżesz, przepisując rzecz z słupa Hermezyańskiego, i co 
Laplace, wypadkami umiejętności zniewolon, jeden na drugiego 
niebacząc wcale, podali o stworzeniu świata; wypatruje się 
w końcu z podziwem i dreszczem pomiędzy nimi niespodzianą 
jednozgodność. I widzi się, że tak za dawnych, jak  za na
szych czasów, sprawcą rzetelnej wiedzy jest Duch święty.



Idzie się w czas, w którym lada szkolnemu żakowi Umie
jętność trzech ostatnich wieków, tak bogata, świetna, potężna, 
zarozumiała i pyszna, wydawać się będzie, jako w tej chwili 
średniowieczna, jednostronnym, płytkim, śmiesznym i smutnym 
ducha ludzkiego zatorem, a Prudony i Hegle staną, obok Pa- 
racelsów i Duns-Skotów! Ale czas ten będzie także Sprawie
dliwości dobą. Umiejąc albowiem sam składać wszędy Wszech
stronność, gardzić on, jako nasz, Jednostronnościami wielkiemi, 
jak średniowieczna i dzisiejsza, a do końcowego Prawdy pełnej 
i żywej Ustroju koniecznemi, niepodoła.

Czas ten nowy, a zdaleka jeszcze do nas się uśmiechający, 
może przyniesie Europie Polska. Myśl narodowa, pełna ta
mecznej prawdy, lub Religijności, wymawiająca się w dziele 
tern, jako pojęła Teo- Ktyzeozofią, a rzuciła główne zasady 
Kosmozofii, tak też i wypracuje transndentalną lub prawdziwą 
Filozofią natury, gdy zjawi się jeniusz ku temu. Spodziewać 
się mi godzi, że niemogąc zaradzić wszystkiemu sam, natchnę 
przynajmniej którego z Rodaków. On z iskierek, odemnie rzu
conych, dobędzie, ukształtuje i zapali spaniałe nowej Umie
jętności Przyrodzenia słońce.

Stereozofia odnosi się głównie do wielkiego Przyrodzenia 
i rozległych nauk przyrodzonych. Gdy rozjaśniła już je nale
życie, rzuciła zarazem światło na wszystkie inne nauki realne. 
Dalsze dwie części Empiryi przejrzeć ona już może przelotnie. 
Nawet Spekulacya i Humanistyka niezadzierżą jej przy sobie 
długo.
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TRANSCENDENT ALNOŚĆ I REALNOŚĆ 
W JEDNI NA PIERSIACH RZECZY I NAUK 

LEKARSKICH.

CLXXYII.

Króciutka rzeczy  w  ogóle odprawa.
Po naukach przyrodzonych Empirya sadzi nauki lekarskie 

które są, dla nas ludzi tak dobroczynne i ważne, iż policzyło 
się je w ogóle nauk uniwersyteckich jako wydział osobny. Im 
także Stereozofia powiedzieć powinna ostatnie*słowo. Jakie? 
To samo, które wypełnia dotychczasowe jej umiejętne pienie; 
to a nie inne, które wskazuje wszystkim naukom przyrodzonym 
utajoną w przedmiocie ich transcendentalność, jako istotę ich, 
i piastę, a odsłania sposób kojarzenia transcendentalności tej 
z Realnością im właściwą; — które wypowiada im Filozofii 
ich pierwiastek i daje Filozofią tę w zarodku, poruczając im 
samym rozwój jej dalszy.

Człowiek realny, będący nauk lekarskich przedmiotem, 
tj. ciało ludzkie i choroby jego, odnoszą się do Przyrodzenia, 
a nauki lekarskie stanowią właściwie tylko ostatni nauk przy
rodzonych rozdział. Jakoż widziało się w Stereozofii nauk 
przyrodzonych, którą dopiero co się ukończyło, największą 
część cudów i dziwów, np. Odurzenia mózgu w jaskini delfi- 
ckiej i trofoniuszowej, oraz w pijaństwie; Lunatyzm i jego 
powietrzne jazdy; Opętania różne; Jasnowidzenia; Mesmeryzm 
cały; — widziało się, mówię, największą część cudów i dzi
wów odnoszących się to do Fizyologii, to do Nozologii, to do 
Psychiatryki, to do innych nauk lekarskich. Stereozofia nauk



przyrodzonych jest tedy zarazem Stereozofią nauk lekarskich, 
a odsłania im już dostatecznie i transeendentalność we rdze
niu realności, i Jedności tamtego świata z tym światem, i Fi
lozofią, jaka im przystoi.

Mogłoby się słowami temi dać tutaj naukom lekarskim 
zupełną odprawę, gdyby niezatrzymywała nas Patologia, która 
dopiero w Stereozofii pozyskuje prawdziwy choroby pierwiastek, 
a z nim stateczne swe ugruntowanie.

CLXXVIII.

Stereozoficzne Patologii i pierwiastku choroby 
ugruntowanie.

Patologia, to jedyna umiejętność lekarska, w której Filo
zofia odgrywać może i odgrywa pewną rolę. Dla tego też 
i tutaj poświęca się jej więcej uwagi. Ale przystępuje się 
wprost do rzeczy, o którą nam chodzi!

Jaźń ludzka, świadoma siebie, nieśmiertelna, rozumna 
i wolna, jest, mocą przedwiecznych przeznaczeń, tak Panią 
przynależnego do niej ciała i ducha, jako Bóg Panem mate- 
ryalnego i spirytualnego, lub ogólnego istnienia. Jako Bóg 
powszechnemu, tak ona swojemu panować ma światu. Pano
wanie ludzkiej jaźni niebiańskiej całkowite i pełne nad obu 
światowemi jej pachołami, nad ciałem i duchem, lub panowa
nie tameczności nad tutecznością, transcendentalności nad ko
niecznością, Osobistości nad nieosobistością w człowieku i nie
naruszona pomiędzy niemi Jednozgodność, taka zupełnie, jako 
ją Bóg sam w nas nastroił; — to zdrowie. Gdy zaś jaźń, 
której przeznaczenie być mistrzynią, uronią władzę nad przy
wiązaną do niej podwójną niejaźnią, a tameczność staje się 
w nas tuteczności poddanką; rodzi się choroba.

Dwu niewolników do swej posługi w tym świecie, lub 
dwa woli swej narzędzia ma jaźń. Ztąd, jeżeli nie umie władać
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niemi należycie, wywołuje sama dwa główne chorób rodzaje. 
Gdy jaźń, miasto panować, ulega ciału, a poddaje się jego 
żądzom i chuciom, jego zwierzęcośei i ociężałości, jego niero- 
zumowi, lęgną się choroby cielesne. Gdy znowu jaźń staje się 
branką ducha, czy to swojego, czy obcego, lecz zawsze toświa- 
towego, a płużąc jego twierdzi, lub przeciwtwierdzi, jego bez
względnym ideom i zasadom, jego krańcom i ostatecznościom, 
jego demoniczności białej, lub czarnej, w jarzmie tern, dobro
wolnie przyjętem, pracuje nad siły, albo też popada w takie 
położenia, iż wykonywać musi rzeczy z niebiańskością i wolą 
jej niezgodne, później zaś żal, wstyd i wewnętrzną zgryzotę 
w niej wywołujące; wtedy jawią się choroby duchowe. — Jest 
chorób i trzeci rodzaj, moralny. Gdy jaźń wyrzekła się kró
lowania swego na korzyść ciała, lub na korzyść ducha, i do
puszcza się pod jego przewodem zgoła zbrodni; naonczas su
mienie czyni gorzkie jej wyrzuty. I ona cierpi moralnie. 
A pospołu z nią cierpią dało i duch. Trzeci ten rodzaj chorób 
atoli należy już do Etyki, a tylko skutki jego odnoszą się tutaj.

A zwierzęta, które jaźni niemają, czy mogą być podcią
gnięte pod to Patologii transcendentalnej prawo ? Jak wszystkie 
przedmioty bezjaźniowe, tak i zwierzęta, biorąc rzecz ściśle, 
niechorują wcale. Drzewo może być złamane, od owakich 
liszek trapione, a zwierzę okaleczone, głodem znędzniałe; tamte 
cierpi od mrozu i upału, to, gdy jad jaki, odeń pożarty, we 
krwi jego działa. Ale choroba właściwa, której grunt zawsze 
transcendentalny, niejest ich działem. Zwierzę choruje czasem 
istotnie, lecz tylko w skutek winy panującego nad niem czło
wieka. Nierozum jaźni ludzkiej, władnącej niejaźnią zwierzęcą, 
wywołuje tutaj chorobę. Nauka ta zgadza się z nauką Pisma, 
podług którego Bóg, nie zwierzęta, zawsze niewinne, lecz Adama 
i Ewę po upadku wskazuje na cierpienie. Ponieważ zwierzęta 
cierpią tylko cieleśnie, przeto dzisiejsze nauki lekarskie, mające 
li ciało na uwadze, są dla nich przewyborne. Lecz ludzie 
wymagają leków wyższych, do jaźni sięgających.

Zdrowie, to dzieło Boże, które człowiek powinien pielę-



—  677  —

gnować i w dobrym utrzymywać stanie, a choroba dzieło czar
cie, którego człowiek, w skutek niewiedzy, słabości charakteru, 
lub niedobrej woli, dopuścił dokonać na sobie. Każda choroba 
ukazuje się w końcu końców demonicznością, która przywła
szczyła sobie władzę nad jaźnią. Ulegasz np. uciechom pod
niebienia, pijaństwa, lubieżności. To zawsze demon, który Cię 
opanował i od którego nieumiesz się wyzwolić! Porwała Cię 
idea i pędzi do pracy, do pewnych walk i uczynków, a niedaje 
Ci pokoju; trapi Cię dzień i noc; nabawia wreszcie choroby, 
obłąkania. To również demon, który ze sługi i ciury twego 
stał się twym tyranem. Do zbrodni, do wszech przestępstwa 
moralnego i głupstwa, wreszcie do powstającej stąd choroby, 
popycha Cię zawsze jakaś myśl fatalna, quaedam idea fixa, 
lub jakiś demon. Popycha Cię on i kusi, a przedstawiając 
przedmiot twej żądzy w różanej barwie i woni, zasłania okropne 
wynikające stąd skutki. Gdy niepodołasz mu dać silnego oporu, 
moc jego nad tobą olbrzymieć będzie w miarę wzrostu twej 
słabości. Dopełniasz wreszcie celu niecnego. I oto opuszcza 
Cię on natychmiast. Otwierają się Ci oczy i widzisz straszliwą 
nędzę, w którą z własnej słabości i winy popadłeś. Słuchałeś 
złotych, cukrowych czarta podszeptów, a on Cię za to wyzuł 
z obrazu Bożego i zrobił bydlakiem, lub drapieżnym, podo
bnym do niego potworem. A jeżeli ujdziesz śmierci, w skutek 
choroby, lub miecza i szubienicy; zamęczy Cię wstyd przed 
samym sobą i własne twe sumienie. Tak, wszelaka choroba, 
to Opętanie!

Pismo zapewnia, że w nas i około nas krążą tysiące nie
czystych duchów. Duchami tymi są nieczyste żądze ludzkie. 
A każdy z nich sprawca choroby. Stąd chorób tak wiele.

Będąc lekarzem, ale z głową niezagwożdżoną materyalnym 
bretnalem, zapytujesz, jak leczyć masz chorobę? Lecz ją ale- 
opatycznie, homeopatycznie, liydropatycznie, ziółkami i kruszcami, 
aptekarskiemi i chemicznemi urobami, wszystkiemi środkami, 
jakie Ci nauka i sztuka twa ofiaruje! Dobra to, wyborna! 
Pokrzepiwszy ciało zchorzałe, czynisz je lepszym jaźni paor-



bem. Ale pamiętaj, że głównie, że przedewszystkiem jaźń  
leczyć masz, bo to rzecz najważniejsza! Poleć Choremu np. 
rostargnienie, podróż, miłe towarzystwo, jeżeli przepracował 
się umysłowo! Każ mu porzucić gorące napoje, jeżeli cierpi 
w skutek ich nadużycia; ale przekonaj go i spraw, ażeby sam 
skłonił się ku temu dobrowolnie! Gdy choruje kto na cierpienia 
duszy; lecz go psychiatrycznie, tj. oświeć myśl jego, skieruj ją  
ku czemu innemu! Rozumowanie dzielne jest tu skuteczniejsze 
od najwyborniejszej recepty. Ale i tutaj, nietyle duszę, ile 
jaźń  leczyć masz. Obłąkanej woli daj stosowne, a silne ude
rzenie !

Wiedz o tem, że działając fizycznie i psychiatrycznie, le
czysz jeszcze zwyczajnym, partaczym sposobem, albowiem przesz 
na skutek, nie na przyczynę, li na następstwo, nie zaś na 
powód główny. Używaj pospolitych środków leczenia, ale 
przytem staraj się o to, ażebyś uzdrowił sarnę Jaźń Chorego! 
Przywróć w nim panowanie wewnętrznego i nieśmiertelnego 
człowieka z niebios nad człowiekiem zewnętrznym i ziemskim, 
nad ciałem i duszą! A ozdrowieje — pacyent twój!

Za średniowiecznych czasów znano przywiedzione tu wła
śnie prawdy stereozoficzne lepiej, niż zna się je dzisiaj. Pa
racelsus np. podaje na ślepotę oczu taki środek: „Usiłuj, ażeby 
nieśmiertelny i wewnętrzny człowiek w Chorym począł widzieć. 
Gdy on przejrzy, wtedy i oczy zewnętrzne, będące li okularami 
jego w ten świat, otworzą się dla słonecznego światła.“ A ksiądz, 
który jedynym był naówczas lekarzem, chcąc uzdrowić Cho
rego, działał nań religijnie, tj. tameeznemi, bespośrednio jaźń 
wzmacniającemi środkami. Działał nań, podług tamtocześnych 
wiarowych wyobrażeń, modlitwą, zaźegnywaniem, a wreszcie 
wypędzaniem zeń demona Choroby. Słowem, leczył po Chry
stusowemu.

W Przyrodzeniu niema i być niemoże cudów. Ale przez 
leki jaźni, które są transcendentalne, zaczem cudowne, a prze
cież uzdrawiają ciało, cud wstępuje w powiaty natury. Czemu 
leczenie jaźni jest tak ważne ? Albowiem, czem Bóg we wszech-



świecie, tern ona w przynależnem do siebie ciele. Jako Bóg 
wszechświat, tak ona tworzy, urabia, kształtuje i rządzi swe 
ciało.

Pomimo tego wszystkiego nienaśladuj średniowiecznych 
mnichów i niewdawaj się w exorcyzmy! Zmieniły się czasy 
i wyobrażenia ludzkie. Dziś Filozofia więcej tu przyniesie 
dobrego skutku, niż ślepa wiara. Jednakże na nabożne osoby 
działaj także religijnie, czy to sam, czy przez kogo innego. 
Zwłaszcza kobiety najłacniej uzdrawiać się dają tym sposobem.

Podnieś w Chorym jaźń upadłą, lub upadku bliską, czy 
tak, czy siak, stosownie do osoby i jej ukształcenia, a przy
wrócisz mu zdrowie! Upewnij mu na nowo postradane jaźni 
panowanie nad demonem, a wstanie z łoża i będzie zdiów ! 
Rozbudź w nim niebo, a rozstanie się 011 z ziemią i piekłem! 
Stąd potrzeba, ażeby lekarz był teozofem i to bardzo pra
ktycznym.

Jako Fizyka, tak i Taktyka jest, nie jedynie zwyczajna, 
lecz także transcendentalna. Druga kwiecie i korona pierwszej, 
a umiejętne i ostateczne filozoficzne jej ugruntowanie. Znać 
tedy ją i urobić sobie ku użyciu swemu powinieneś.

Wszystkie cudowne uzdrawiania, czyli to w skutek wiary, 
czy też za pomocą silnej woli lekarza, czy wreszcie przez 
transcendentalne ja źn i podniesienia, działają prędko, gruntownie 
i świetnie; ale nieudają się na każdym człowieku jednako. 
Stąd znaj ja źń  Osoby doskonale, którą chcesz takim leczyć 
sposobem!



—  680 —

ni.

TRANSCENDENT ALNOŚĆ I REALNOŚĆ 
W  JEDNI NA PIERSIACH RZECZY I NAUK 

PRAWNICZYCH.

CLXXIX.

Demon, sprawca Złego.
Po naukach lekarskich idą, nauki prawnicze, jako Empiryi 

część trzecia i ostatnia. Im także Stereozofia poświęca nau
czających słów parę, z których daje się tu jedno.

Sądy Przysięgłych są miejsca, gdzie słyszeć można nie
kiedy, jak Obżałowany opowiada obszernie i z rozrzewnieniem 
słuchaczów walkę swą wewnętrzną, długą i twardą z jakąś 
niewidomą siłą, która ciągnęła go do przestępstwa, a której 
on w końcu uległ. Kroniki spraw kryminalnych i biografie 
osławionych zbrodniarzy dają nam mnogie dowody Demowi- 
czności, wiodącej ludzi na gwałt do Złego. Niema tu dziwu! 
Wszakże już w Baju wąż kusi Ewę, a Chrystus sam doświadcza 
obłudnych obietnic ze strony oszukać go i z drogi Bożej prze
znaczeń wielkich odwieśdź pragnącego Szatana. A każdy ze
Świętych walczy z różnemi czartami uporczywie.

Demon przystępuje do człowieka mdłej woli i przedstawia 
mu coś niegodziwego, jako jedyne jego zbawienie. Budzi 
w duszy jego żądzę tej rzeczy. Człowiek odpycha od siebie 
ze zgrozą takie podszepty, lecz Demon tern się niezraża, a ma
luje w fantazyi jego rzecz pędzlem Michała Anioła, odsłaniając 
mu z przesadą wielkie wynikające stąd korzyści, zasłaniając 
zaś starannie smutne następstwa, hańbę, szubienicę, śmierć. 
Co tylko wynaleść może Sofistyka ku usprawiedliwieniu Złego,



wszystko to podszeptuje demon biednej duszyczce. Natarczy
wość jego wzrasta w takimże stopniu, w jakim opór jej maleje. 
Uderza wreszcie na nią, wszystkiemi siłami, ofiaruje śliczną 
sposobność i zwycięża. Stała się zbrodnia. „Pani Pana zabiła, 
w dole go złożyła, ruty na nim posiała.“ Demon opuszsza 
wreszcie nieszczęśliwą istotę z szyderstwem i pogardą. Grze
sznik budzi się jak ze snu i widzi całą okropność swego po
łożenia. Ale, co się stało, odstać się już niemoże.

Co tu  Demon? Nic innego, tylko fixa idea, zła  chęć, 
żądza , namiętność, pycha , mściwość, chęć zysku, proiność, lub 
inna niecnota. W Demonie tym widzi się Transcendentalność, 
a w skłonności złej Realność na piersiach rzeczy i nauk pra
wniczych. Że Transcendentalność i Realność ta jest jedno i to 
samo, rzecz jasna. Ale pierwsza odnosi się do tamtego, druga 
do tego świata. Tam istota i jądro, tu tylko Jaw i Dupina.

Jeszcze tu coś ciekawego.
Gdy chłopek nasz ten i ów podpił sobie w mieście, a wra

cając do domu zaszedł w chrapy i przespał noc w błotach, 
powiada, że diabeł go obałamucił i obłąkał. Ma słuszność. 
Diabłem tym duch gorzałki. Co większa! Lud przenosi diabła 
tego z opilców w chrapy, stojące im w drodze, i robi je har
ców jego areną. — Gdy zaś chłopek on minął zakazane 
i osławione chrapy szczęśliwie, ale za to, wróciwszy do domu, 
zbił żonę na kwaśne jabłko, lub zgoła rozwalił jej głowę sie
kierą, a później za to otrzymuje od sprawiedliwości wójtowej 
baty, lub posłań zostaje do kryminału; skarży się znowu na 
diabła, że on go oszałamanił i sprawcą jest wszystkiego Złego. 
— Mniej więcej, jak chłopek ten, myślą nasze Demokraty 
i Materyalisty, acz wychodzą z powodów wprost przeciwnych, 
przenosząc przyczynę Złego albo w społeczeńskie ustawy, albo 
w organizacyą nieszczęśliwą mózgu zbrodniarza, a polecając 
zniesienie kary kija i śmerci.

Nieulega wątpliwości, że demoniczność przy przestępstwach 
tak wielką i ważną odgrywa rolę, że bez niej pojąć ich nawet 
należycie niepodobna. Ale, czyli to zmniejszać może winę
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zbrodniarza i służyć mu ku usprawiedliwieniu uczynku swego ? 
Bynajmniej! Wszelaki Demon, czyli nim gorzałka, zła chęć, 
namiętność, lub też duma, własna korzyść itp., jest nieosobisty, 
niższy więc i słabszy zawsze od Osoby, która nad nim panować 
powinna. Jeżeli zaś Osoba mu ulega i przyjmuje podszepty 
jego, to nie jego, ale jej wina. Od zasłużonej kary przeto 
uwolnić jej niemożna.

CLXXX.

Jak zabespiecza sią ludzi od kuszących do prze
stępstwa demonów.

Tu Stereozofia wypowiada dla Prawnictwa drugie swe 
nauczające słowo. Ponieważ w Prawnictwie tylko Prawo 
przyrodzone, wyczyniające się Prawem natury, Prawem rozumu 
i prawem człowieka, jest Filozofią, którą znać powinien poseł 
na sejmie, mający stanowić prawa, i wszelaki inny prawodawca, 
jako jedyne mądrości jego źródło, — i ponieważ chodzi tu, 
nie o kodeksy, ale o prawodawstwo; przeto ma się tu na 
myśli głównie prawo przyrodzone i czyni się mu stosowne 
uwagi.

Człowiek, będący, nie jedynie in potentia, lecz także in 
actu, obrazem i podobieństwem Boga, jest prawy; człowiek 
zaś, który upadł i poniżył się aż do służby zwierzu, lub zgoła 
niższemu od zwierza demonowi jakiemu w sobie, nieprawy. Ten, 
co panuje nad sobą, mianowicie zaś nad ciałem i duchem 
swoim, jako Bóg nad realnym i idealnym wszechświatem, jest 
prawy; ten zaś, co postradał to panowanie i stał się jakiej 
zmysłowej, lub umysłowej niejaźni brańcem, nieprawy. Jako 
zwierzęcość, tak i idea różnych religijnych, socyalnych, polity
cznych krańców, jest dla jaźni ludzkiej, udającej się w ich 
służbę, straszliwe Złe. Czem w naukach lekarskich zdrowie 
i choroba, tern tutaj prawość i nieprawość. Słowem, także tu
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jaźń z niebios, jaźń zacna, czysta i święta, jaźń niepodległa, 
grunt. Działaj na nią, a zbawisz świat!

Będąc tedy prawodawcą twego narodu, staraj się nadać 
mu tak wysokie wewnętrzne i jedynie prawdziwe wykształcenie, 
ażeby każdy obywatel i człowiek w nim uczuł żywo Boga 
w swej piersi i słuchał Jego roskazów, głosem sumienia wy
powiadanych ; a ustaną złe wpływy demonów, lub przestępstwa 
i zbrodnie! Gdzie Bóg w piersi, tam czart bezwładny. — 
Staraj sią dalej, ażeby każdy, w skutek prawodawstwa twego, 
uznać musiał w drugim swojego równia, a w wyższym od siebie 
półboga ziemi, przed którym uderzać trzeba kolanem; ażeby 
ukochał Bliźniego, jak samego siebie, Odznaczającego się zaś 
zasługą, mądrością i cnotą, ogólnie już uznaną, jak namiestnika 
Bożego i Boga samego; ażeby gotów był do ofiar, poświęceń 
i całopaleń za wszystko, co wielkiego, pięknego i świętego; 
a niebędzie pokuszeń demonowych, ani potrzeby sądów! Staraj 
się wreszcie o to, ażeby każdy roskwitywał głównie jaźnią 
z niebios, a uwielbiał jaźń we wszelakim Drugim; ażeby Naród 
twój zamienić się mógł z czasem w samych bohaterów i Świę
tych Pańskich; a ucieknie Szatan ze wszystkiemi czartami 
swemi z ziemi, stającej się niebem, i obejdzie się bez statutów, 
kodeksów, ukazów! — Wykształcenie rzetelne, którego dziś 
jeszcze niema w żadnym Narodzie, wypędzi na bory i lasy ze 
społeczeństwa naszego złe duchy, a zrobi Prawnictwo rzeczą 
obędną. Już dzisiaj człowiek zacny mieszka po wszystkich 
krajach Europy spokojnie i swobodnie, a niedopuszczając się 
niczego nieprawego, i panując nad kuszącemi go złemi duchami, 
niepyta się wcale o prawa krajowe. Gdy niebędzie Demonów, 
nieobaczy się nigdzie rzeczników, policyantów, żandarmów i ka
tów. Przez Prawodawstwo twoje podnieś wolność rzetelną, 
do wolności Aniołów w niebie podobną i zawsze z wolą Bożą 
zgodną, a działającą bez zewnętrznego przymusu, i uczyń pra
wnictwo wszelakie rzeczą zbyteczną! Oto cel podobnego do 
Chrystusa i Zbawiciela świata każdego Prawodawcy! Jako 
Nazareńczyk wielki, tak i ty przyłóż ostrze do sęku, którym
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jest wszędy Transcendentalność. A na stworzonym od Ciebie 
prawniczym tamtym świecie osadzi się ten świat. I dzieło 
twoje równać się będzie dziełu Stworzyciela niebios i ziemi.

Dopina się celu tego, o ile to możebna, jak poświadczają 
dzieje Ludzkości, coraz to lepiej i pełniej, a to w miarę wzra
stającego wykształcenia ogólnego, następującemi środkami:

Naprzód, przez Pedagogikę. Szkoły narodowe niech ofia
rują potrzebne nauki, łacinę, greczyznę, fizykę, chemią, mate
matykę itp .; ale niech kształcą głównie w uczniach Bożoohra- 
zowość i tameczność, a podnoszą w nich jaźń aż do potęgi 
archaniołów! Niech zapoznają ich ze wszech demonicznością 
i nauczą silnego nad nią panowania!

Powtóre, przez Etykę. Każdy z ludzi uznać ma, w skutek 
danego sobie i własnego przekonania, że Cnota jego religijne, 
moralne, socyalne, polityczne i patryotyczne zbawienie; jego 
wolność, zasługa i chwała; jego prawo praw; a niecnota kry
nica piekielna wszech niedoli, ogólnej i osobistej; że Cnotą 
tylko starzy Grecy i Rzymianie zapisali swe imię na kartach 
nieśmiertelności historycznej, a Waszyngton nieśmiertelności 
istnćj; że jako łudzi pojedynczych, tak narody całe zboża i za
mienia w światowe potęgi Boza, tamtoświatowa Cnota.

Potrzecie, przez Religią. Prawdziwa cześć Boga, nie na 
obrzędach zewnętrznych, ale na najgłębszem, filozoficznem 
przekonaniu ugruntowana, a wykształcenia i czynu wszelakiego 
piastą będąca; -— sumienie wyzwolone i za własne winy samo 
odpowiadać zawsze gotowe; — umiejętność i znanie ogólne 
rzeczy tamecznych, dzisiaj tak rzadkie, a nawet prześladowane: 

oto zasady religijne, odradzające ludzki świat. Nie jako 
rozbójnik włoski, który, niepoczuwszy w sobie nigdy niepodle
głości sumienia, a z nią i osobistej odpowiedzialności przed 
Bogiem, a poddając sumienie własne pod sumienie księdza, 
spowiada się dzisiaj z dokonanych mordów, a otrzymawszy 
rozgrzeszenie, rzuca się już jutro na mordy nowe; ani jako 
Faryzeusz, lub ciemna Pani nasza, co poszczą, a źle czynią; 
ani jako Ślepowierca i Fanatyk, co pragną krwi Bliźniego,



mającego inne przekonanie; ale jak Newton mądry, który na 
spomnienie Ojca niebieskiego zawsze obnaża głowę i przyklęka; 
— wszystek naród twój niech będzie wewnętrznie, istotnie 
religijny, a opuszczą go złe duchy. Nieminie go wielkość 
i szczęście.

Jeszcze jeden środek i to bardzo praktyczny. Przyzwyczaj 
Naród twój do Pracy! Niechaj on w niej się tak roskocha, 
jak  naród angielski, francuski, lub niemiecki! Praca wiedzie 
do bogactwa i do potęgi, czyli tu masz na myśli pieniądze 
i bagnety, lub też wysoką umiejętność i półboskie Cnoty mo
ralne. Praca nas bogaci pod wszelakim względem, daje nam 
wewnętrzne zadowolenie, moc i chwałę. Ona duch Boży! 
Próżniactwo zaś, to kielich narzańcowy staroegipskich Bogów, 
lub kolebka złych demonów. Polska szlachta i hierarchia 
duchowna, próżniactwu oddana i z pracy ludu żyjąca, straciła 
naprzód kraj, wreszcie sarnę siebie.

Jest to stereozoficzny Ideał, który świecić ma prawo
dawcom naszym słońcem z niebios, a który nigdy może nieda 
się całkowicie urzeczywiścić na ziemi. Nic to nieznaczy! Nie 
odrazu Kraków zbudowano. Dąż za uiszczeniem Ideału tego, 
a podrzucać będziesz Naród coraz wyżej i wyżej, aż stanie on 
wreszcie przy podnóżach Bożych i uczyni się niebios wybrańcem!

Prawodawca Stereozof znać powinien, że, oprócz zwyczaj
nych zakonów prawnych, jest w piersi wszelakiego człowieka 
Zakon Boży; że i Prawnictwo ukazuje się w gruncie swym 
pod każdym względem transcendentalne; że wreszcie Prawo, 
równie jak Prawda, Piękność, Cnota, Świętość i Wolność, to 
Bóg sam. Bacząc na rzeczy te, postawisz się na wysokości 
czasów, a co uczynisz, będzie wiekopomne dzieło, które pokona 
demonów złych i przyniesie ogólne odkupienie.
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b.

KOSMOZOFICZXA SPEKULACYA.

CLXXXI.

A p o s t r o f a .

Po Empiryi, z nauk przyrodzonych, lekarskich i prawni
czych złożonej, sadzi się w Kosmopei Spekulacya, jako meta
fizyczne jej przeciwieństwo i idealna odwrotność. Dla niej 
także Stereozofia ma pewne rady i przestrogi, które przy roz
maitości stylistycznej, wyraża się tutaj w następującej Apo
strofie :

Prześwietna Spekulacyo, ty, coś w całej Europie wsławiła 
mądrość niemiecką! Jesteś tak dumna w obec Empiryi i umie
jętności francuskiej. A przecież niewiele więcej od niej zna
czysz istotnie. Ona babrze w materyi i matematyce, a ty 
w duszy tej materyi i matematyki, w duchu i loice. Ona 
daje zewnętrzność, ty wewnętrzność Znikomości. Rzecz i jej 
pojęcie, res et idea; oto powiaty wasze. Obudwu celem Ma
mona. Znacie tylko ten świat, ale o tamtym świecie, zaczem
0 istocie rzeczy, niema u was mowy. Nierozumiecie go wcale, 
bierzecie w znaczeniu gminnem, a więc i liczycie do zabobonu.

Nazywasz się pysznie i wyłącznie absolutną Filozofią. 
Nieznasz Boga osobistego, zaczem pierwiastku Filozofii, a żądasz 
być Filozofią! Nieznasz Absolutu istnego, którym jest Osobistość, 
a rościsz prawo do absolutnej w iedzy! Daj tedy pokój Filozof i
1 niechrzcij się jej mianem! Ona tern dla ciebie, czem wysoko 
wiszące winogrona dla Reinekowego lisa. Jako dla Boga 
i tamtego świata, tak i dla Filozofii niema w germańskich 
twych świątnicach ani okienka, ani szczeliny. Hegiel twój, 
nie i’ ilozof, ale Metaphysicus cosmicus, lub nowocześny Eleata.



Dla Ciebie stosowne tylko drugie imię, które sama nadałaś 
sobie, tj. Spekulacya.

Poniewierasz Chrześciaństwo, a Katolicyzm stawiasz na 
równi z Tybetanizmem. O, jakże Ci daleko do ich wysokości! 
One jak Orzeł w transcendentalnych niebios głębinach; ty zaś 
jako piechur Struś, niezdolny podlecieć nieco w górę i oder
wać się od ziemi! Boga osobistego i Trójcy Przenajświętszej, 
zaczem Alfy i Bety Wszechistnienia, niezdobyłaś i zdobyć nie 
umiesz, a mienisz się zarozumiale wszech mądrości ludzkićj, 
ba, nawet Bożej, Omegą! Ugrązłaś w Panteizmie, tj. w po- 
gańskiem wszechbożeństwie; ubóstwiasz myśl czystą, która nie- 
staje się rzeczą; znasz ideę dym , a lekceważysz Ideał, na któ
rego dnie już postać i Osobistość, a który tak wyższy od idei, 
jak niebo od ziemi. Poczynasz tam dopiero, zkąd wychodzą 
Teogonie i Kosmogonie mitologiczne, tj. nie od Boga i Trójcy 
Przenajświętszćj, ale od Ducha, który ukazuje się tutecznym  
już świata tego pierwiastkiem. Gdyby twój duch bezwzględny 
znaczył przynajmniej Ducha świętego, Boga świat, Boga w trze
ciej Osobie, lub tameczny świata pierwiastek! Ale i to nie. 
Duch twój, to spirytualny Ogół nieosobisty, zaczem jeden z Ty
tanów Idealności, jeden z duchów, od Ducha świętego odpa
dłych; jeden z Duchów, co zerwał z Bogiem, a ogromem 
swoim bliski jest Szatana. A ty w ciemnicach Błędokrętu 
twego głosisz się za przedniejszą od Chrześciaństwa i Kato
licyzmu!

Dobrze robisz, że zgłębiasz Ducha bezwzględnego, lub po
wszechnego, tę wielką natury Psychę. Jest to twoje zadanie 
i posłannictwo. Jako materya, będąca pierwszym świata tego 
czynnikiem i Empiryi przedmiotem, tak Duch bezwzględny, on 
drugi świata tego czynnik i przedmiot twój, są połowicami 
Istnienia tutecznego, a więc i odnoszącej się doń umiejętności 
tj. Kosm opei, która uprawiana być powinna. Jako empirya, 
tak i ty jesteś potrzebna i stanowisz w łańcuchu nauk jedno 
wielkie ogniwo konieczne. Bez ciebie nie byłoby przejścia od 
Empiryi do Humanistyki i nauk dalszych, a Loika niemiałaby
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żadnego znaczenia. Ale wiedz, że po nad tym światem stoi 
tamten świat, po nad materyą ogólną i duchem bezwzględnym 
Duch święty, obu pierwiastek tameczny, a po nad niemi i Nim 
Bóg; że Osobistość najprzedniejsza wszystkiego piasta, oś i gra
nitowy grunt! Wiedz, że nie do powiatów twoich należy Bóg 
i Absolut istny, Prawda Prawd, i że zakres działania twego, 
pomimo wszech twej napuszystości, jest nisko na dole, na ni
zinach ziemskich! Bądź przeto skromniejsza! Uznaj, że Abso
lutu, Boga, tamtego świata niepojmujesz, i dla tego ograni
czaj się na tym świecie; że jesteś tuteczną Empiryi siostrą, 
myślą w materyi tkwiącą. Miasto urągać osobistemu Bogu, 
Trójcy Przenajświętszej i tamtemu światu, które są przedniej
sze, niż rozum empiryczny umysł twój czysty; przedniejsze, 
niż twoja zdolność; uderz przed niemi pokornem czołem! Nie- 
bądź tak nędzna, jak człowiek powszedni, który to, co prze
ściga jego pojęcie, mianuje głupstwem! Uczcij rzeczy cięższe, 
których podźwignąć niepodołasz, i ogranicz się w niższym, 
a tobie przeznaczonym obrębie! Nie porywaj się z motyką twoją 
na słońce słońc, na Boga! Wtedy, li wtedy będziesz czcigodna, 
jak każda inna udzielna treść Panteonu tego, której byt pe
wnym prawdy zakresem jest usprawiedliwiony!

Poczynasz, nie w Teozofii, ale w Ktyzeozofii, pospołu z sio
strą twą Empiryą, na tćm dopiero miejscu, gdzie Bóg z od
padłych od siebie Demonów wydobywa niejaźń. Empirya po
kazuje ciało, a ty patrzysz w duszę tej niejaźni. Niejaźnią 
tą nie Bóg, ani Absolut. Co w gruncie jej najważniejszego? 
Słowo Boże, stwarzające świat. Empirya czyni o zewnętrzno- 
ści, o brzmieniu tego słowa; ty zajmujesz się złożoną w niem 
myślą Bożą. Myśl Boża w Słowie, które staje się ciałem, to 
wiele, bardzo wiele, atoli nie Bóg sam. To nawet nie całe 
Słowo stwórcze, lecz tylko druga jego połowa, tylko dysząca 
i pracująca w niem idea. To powiat twój. Poddaj go pod 
powiat górniejszy, teozoficzny, filozoficzny, ale niepodciągaj 
podań okręgów wyższych i rozleglej szych! One się w nićm
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niepomieszczą. Odrzucić zaś je, jako zabobon, dla tego, iż kram 
twój na nie za ciasny, to wielka jeszcze duchowa biedota.

Pani Idealności tego świata, Spekulacyo można, spojrzyj 
choć raz jeden ku niebu! A przekonasz się rychło, że na dnie 
twej bezwzględne! idei musi być w końcu końców Osobistość; 
że na dnie myśli twych czystych kryją się i szydzą z Ciebie 
Demony. O, ty potrzebujesz sama Osobistości! Ztąd twier
dzisz, że Idea, to kmiot-przedmiotowość. Ale, co znaczy kmiot 
twój? Jaźń ludzką, nie zaś Jaźń Bożą! Atoli, czy miałoby 
się Jaźń ludzką, gdyby Jaźni Bożej nie było?

Co Kremer nasz zrobił z niemiecką Spekulacyą Hegla, 
którą doprowadził wreszcie do rzetelnego Absolutu, lub do 
osobistego Boga; to uczyń ty sama, nietylko w Ogóle Syste
mu twego, ale i we wszystkich jego Szczegółach! Jako z przy
rodzenia, tak i z Ducha ogólnego wglądać ma nieprzestannie 
Osobistość, która utaja się na jego dnie. Tak wykładaj rzecz, 
ażeby z każdej idei, z każdej czystej myśli wypromieniał się 
Bóg i widna była Jaźń przedwieczna! Lubo zakres twój jest 
tylko zakres Ducha ogólnego, przenikającego ten świat, nie
świadomego i nieosobistego; strzeż się Panteizmu! Przeświadcz 
się nakoniec, żeś była dotąd li pospolitą i tuzinkową, lub li 
idealną, a stać się masz transcendentalną, na Bogu i tamtym 
świecie, na Osobistości, na istnym Absolucie ugruntowaną 
Spekulacyą!

Odpychasz od siebie Osobistość. Daremna praca! Tyś 
także jej branka, ale, co wielki dla ciebie srom, nieświado
ma. Jako na dnie ogólnego ducha w Myśleniu, jeżeli stoi 
się na stanowisku transeendentalnem, postrzega się Osobistość, 
albo Bożą, albo demoniczną. Nieosobistość, to niebyt, nic, 
czcza mara. Z każdej idei, jak z każdej rzeczy i siły, wy
gląda i Demon i Bóg osobisty. Jeżeli na polach Idealności 
trzymasz się Osoby Bożej, zdobywasz Spekulacyą dzienną, 
lub prawdziwą; jeżeli zaś dzierżysz się nieosobistości, na któ
rej dnie osobistość demoniczna, czyli to rozpłyniona w Hento- 
pan nowego kroju, jako u Hegla, czy też gubiąca się w Mi-

Panteon. Tom III. — W.
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styce, Gnostyce, Gimnozofistyce, jako u Szellinga, otrzymujesz 
Spekulacyą nocną. A co najpiękniejsza, nic o tern nie wiesz! 
Gdy tedy imasz za nieosobistość i odpychasz od siebie Boga 
osobistego; porywa Cię Osobistość, wydobywająca się z dna 
nieosobistości, osobistość demoniczna. Niedopięłaś celu i je
steś igrą Szatana. Niema więc innego środka dla ciebie, tylko 
uznać Boga osobistego za Absolut, a ducha bezwzględnego za 
toświatowy, idealny, rozlewający się bezmiary Jego wyraz.

Zkąd pochodzi twoja do Osobistości odraza? Ztąd jedynie, 
że jej niepojmujesz; że ją  mięszasz z Indywidualnością. Naucz 
się wreszcie raz rozróżniać te dwa pojęcia! Osobistość, to me- 
ogarnioność, wieczność i wszechobecność Boża, słowem Absolut; 
a indywiduum, lub jednostka, coś przestrzeniowo i czasowo 
ograniczonego, jakaś okruszyna, jedna z zacierek, jeden z pi- 
różków w misce, zowiącej się Człowieczeństwem. Osobistość 
jest tak nieskończona w sobie, jak ogólna materya i ogólny 
duch, a wypełnia, pospołu z niemi, wszechświat. Jako mate
rya Indywidualizuje się w rzeczach i jako duch indywidualizuje 
się w pojęciach, tak Osobistość indywjdualizuje się w jaźniach. 
Rzeczy i pojęcia są atoli bez przeświadczenia, a jaźnie mają 
świadomość! Jako na początku ogólnej materyi Eter i jako na 
początku ducha ogólnega duch bezwzględny, tak na początku 
wszech jaźniowego świata stoi Jazn najp? zedniejsza, osobisty 
Bóg. Bóg jest Osoba, lecz nie jest Indywiduum. Gdzie jedno 
indywiduum, tam koniecznie drugie, setne, tysiączne, milionowe, 
jak widzi się to w złożonem z indywiduów człowieczeństwie. 
Indywidualność, to nieskończona Wielość, a Bóg jest jeden 
i jedyny. Bóg jest Osoba jedna i jedyna i tylko Osoba a Czło
wiek Osoba i Indywiduum, lub Osoba, powtarzająca się w mno
gich ludziach bez końca. Czemu? Bóg stoi na początku Oso
bistości, a człowiek na jej końcu! Początek tu nie jest i nie- 
może być indywidualizowany, a koniec rozindywidualizował się 
w nieskończoność. Bóg Osoba, jako tameczna Jedność, a czło
wiek Osoba, jako tuteczna Wielość. Nie w Jedności, lecz 
w Wielości dysze indywidualność, bo pierwsza dividi non po-
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test, druga zaś dividitur. Już Arytmetyka rzecz tę rozjaśnia. — 
Że tedy Osobę i Indywiduum w jedno zlewasz, to, zaprawdę 
umysł twój, przechwalający się tak dumnie, nie bardzo bystry!

Idea bez Boga osobistego na dnie i bez człowieka osobi
stego na powierzchni, — czyste myślenie bez Jaźni Bożej 
i ludzkiej; to, zaprawdę, on czart, który prowadzi pijanego 
chłopa w chrapy! To demoniczność jawna, która Cię na Pra
wdę absolutną tak oślepia, jak zbrodniarza na stojącą przed 
nim Cnotę. I niewidzisz Alfy i Omegi wszystkiego; niewidzisz 
Osobistości! Stań się demoniczności tej, która Cię opętała 
i wywodzi w zatarg, Panią, a poddaj Ideę bezwzględną pod 
Osobistość Bożą i ludzką! Oto zadanie dla Ciebie na przy
szłość i postęp twój dalszy. Jeżeli zaś zaprzeczasz, żeś demo
niczności branką, a bezwzględnemu duchowi, bezwzględnćj idei, 
czystemu myśleniu przypisujesz Ontologiczność stwórczą, byt 
najpierwotniejszy; toś ofiara i gra Nihilizmu, a Griin najprze
dniejszy twój mistrz. Twój Absolut wtedy puste nic.

Co Kmiot-przedmiotowość twoja, na której się opierasz 
i którą chcesz imponować światu? Kmiotem najwyższym i je
dynie prawdziwym osobisty Bóg, a przedmiotem stworzony odeń 
świat. Bóg osobisty, będący Jaźnią i Przeświadczeniem świata, 
tudzież świat nieosobisty, a wypełniony osobistym Bogiem; oto 
kmiot-przedmiotowość rzetelna. Ona stoi na czele Filozofii. 
Ale jest Kmiot-przedmiotowość druga, pochodna, odblaskowa, 
tuteczna. Kmiotem tu badający człowiek, a przedmiotem świat. 
W Empiryi przedmiotem tym mat ery a, a w Spekulacyi duch. Jest 
to kmiot-przedmiotowość ludzka, w dwie ostateczności, lub 
w dwa przeciwne sobie przedmiotu krańce, jak każdy widzi, roz
darta, zaczem błędna, jednostronna. W Humanistyce przedmio
tem kmiotu ludzkiego jest Człowieczeństwo. Tu tedy z jednej 
strony kmiot, z drugiej już Kmiotowość, przez którą przedmiot 
poczyna jaźniowieć i transcendentalnego nabierać znaczenia. 
Ale i to mało! Zrób Boga osobistego twym przedmiotem, 
a zjednocz kmiot twój z kmiotem Bożym i pojrzyj wtedy 
w świat! Gdy przez kmiot twój patrzyć będzie kmiot Boży na

44*
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wszelaki przedmiot; naonczas także Kmiot-przedmiotowość 
twoja będzie rzetelna, jak Boża, a spłodzi Spekulacyą wyższego 
znaczenia, jakiej dotąd jeszcze niebyło.

Spekulacyo! Nic niepomoże! Jeżeli żądasz być pochodnią 
ducha ogólnego i Królową w przeznaczonej ci wszechistnienia 
dzielnicy, zawrócić musisz do Osobistości, Jaźni, Boga. Za
wracałaś dotąd li do ducha ludzkiego, zaczem do człowieka. 
Ale to straszliwie mało! Wreszcie duch ludzki, on kmiot 
twój, to jeszcze niebsobistość, jeszcze niejaźń, i ty oszukujesz 
się srodze!

C.

KOSMOZOFICZNA HUMANISTYKA. 

CLXXXII.

Takie tu tamten świat, lub Osoba wszystkiego grunt.

Po Empiryi i Spekulacyi siaduje Humanistyka, jako nauk 
treści, lub Stereognostyki oddział trzeci i ostatni. Zaczem 
i oddziałowi temu Stereozofia poświęca słów kilka.

Empirya, materyą świata tego, a Spekulacya, duchem jego 
zajęta, dzierżą się tutecznego Ogółu. I dla tego Absolut, tj. 
Osobistość, jest dla nich niewidomy. Jako w Przyrodzeniu 
i Ogólnym duchu, w rzeczy i idei, tak też w Umiejętnościach, 
około nich pracujących, Bóg osobisty i tamten świat głęboce 
jest utajony. To powód, że Umiejętności te niemają dlań oczu, 
a więc brną w Panteizm i błądzą. Błąd ten ich, jako ko
nieczny i ze stanowiskiem ich ściśle związany, służy też ku 
ślepoty ich na Prawdę usprawiedliwieniu. One tak niewinne, 
jak niemowlęta grzeszące. Błąd ich nie grzech. Ale inaczej 
się ma z Humanistyką. Ona świat człowieczeński, z samych
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ludzi in couereto złożony. Na Osobistości więc, czyli chcą, lub 
niechcą, sadzić się muszą Socyalistyka, Polityka i Historya.

Jaka w powiatach tych naczelna, główna, stanowcza Pra
wda? Bóg jest Osobistością najprzedniejszą, a wszech Osobi
stości innych, wielkich i małych, rządzących i rządzonych, 
Sprawcą. On kieruje światem ludzkim, a Królowie i Możno- 
władcy ziemi, nawet Filozofowie i Pisarze, Prawodawcy i Sę
dziowie, Urzędnicy i Żołnierze, są tylko proste, zazwyczaj 
nieświadome woli Jego narzędzia, które tak w końcu końców 
myślą, czują i działają, jako On żąda. Narzędzie niedobre 
przepada, a ten, co zrobił się sam dobrem narzędziem, przy
jęty zostaje za namiestnika Pana Panów, idzie w górę i włada 
szczęśliwie. Aniołowie usuwają mu z dróg przeszkody i pro
wadzą go prosto do celu. A on, jak zdobył, tak wykonywa 
otrzymane posłannictwo swe wysokie. Wszystkie Osobistości 
ludzkie, przy całej swej wolnej woli i zasłudze, zdolności i je- 
nialności, są tylko piłki w ręku Boga. On Osobistość najwyższa 
światem rządząca. Na nic nieprzydadzą się nam nasze działa 
piorunne i wojska potężne, nasze mądrości i zręczności poli
tyczne. Stanie się to tylko, co Bóg chce. Ani Królowi wojna, 
ani Ludowi Rewolucya się nieuda, jeżeli niepobłogosławi jej 
Bóg. A Bóg błogosławi to jedynie, co zgadza się z wolą Jego; 
co najmędrsze, a stąd konieczne, i co dzisiaj urzeczywistnione 
być musi. Tutaj tedy Bóg i wola Jego Prawda najwyższa. 
Czemu? Albowiem Bóg Osoba, przed którą wszystkie Osoby 
uderzają czołem. Krzyczcie dowolnie na Teokracyą, jeżeli ro
zumiecie pod nią właściwie Hierokracyą, lub rządy kapłańskie, 
jakie widzi się w Lassie i w Rzymie! Ale cześć, głęboka cześć 
przed Teokracyą istną, która kieruje sprawami ludzkości, a którą 
widzi się tak jawnie w historyi powszechnej, nawet w biografii 
własnej! Dzieje Człowieczeństwa i Człowieka, to nic innego, 
tylko wyjaw woli Bożej, lub wyjaw tamtego świata w tym 
świecie!

Są i na humanistycznych polach panteistyczne Ogóły, 
oraz Szczegóły, np. ród ludzki wszech miejsc i czasów na ziemi,
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człowieczeństwo jednego, drugiego, dziesiątego, ośmnastego 
i naszego wieku, ten lub ów naród, szczep i ród. Wszystkie 
te Ogóły i Szczegóły są albo rozumowe oderwanie, albo umy
słowa idea. Prawdą zaś i rzeczywistością ich Bóg w niebie 
i pojedynczo brani ludzie na ziemi, lub Osobistość, Osoba.

Święte być mogą socyalne, polityczne lub historyczne 
zasady, które ludzie stworzyli i uświęcili, lecz świętsza od 
nich Osoba. Ona dzieło Boże. Zasady bez Osoby są niczem, 
a Osoba, nawet bez zasad, jeszcze jest coś wiekuistego. Nie 
zasada, lecz Osoba; nie ten lub ów religijny, moralny, socyalny, 
polityczny System, lecz Chrystus zbawia świat! Osoba ma 
być tak zasad Panią, jako Bóg jest praw Przyrodzenia i Ducha 
Panem. A błądzi ona i grzeszy przeciwko Bogu, oraz prze
ciwko sobie samej, gdy staje się ich niewolnicą. Staraj się 
przedewszystkiem o mężów zacnych, ukształconych, dzielnych, 
i otocz się nimi! Z nimi przyjdą i zasady, najstosowniejsze 
do bieżącej chwili. Inaczej niebędziesz ani wielkim Królem, 
ani nawet wielkim jakiegobądź humanistycznego przedsięwzięcia 
sternikiem. Pamiętaj, iż im głupszy młokos, tern głośniej ros- 
prawia o zasadach swoich! Zasady rozbijają Ludzkość konie
cznie i zawsze na dwa obozy główne, a walczące z sobą na 
zabój, tudzież w dalsze stronnictwa bez liku. Połóż, co chcesz, 
jako twierdź, a wywołasz wnet przeciwtwierdź i innych przej
ściowych twierdzi wiele. Trzymaj się więc Osób, nie zasad!

Osoba rozwija się ciągle dalej, czyni postępy, stosuje się 
do czasu, ludzi i różnych okoliczności. Ona, to Wolność żywa 
i Rozum płynny, jak rzeka. Zasada zaś, raz jeden przyjęta, 
stoi nieruchomie i bez zmiany. To nie Wola, lecz Niewola, 
której się poddajesz; rozum martwy, jak skała, i zamarzły, 
jak woda śród mroźnej zimy. Trzymając się zasad, zostaniesz 
wnet w tyle i daleko za innymi, jako np. Legitymiści francuscy 
i ultramontalna, na średniowieczności opierać się chcąca wiara. 
Zasada jest dobra, gdy przedstawia ją zacna Osoba, dążąca 
naprzód i rozumiejąca postęp.
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Osoba niepodległa pogląda ciągle na Boga, którego sama 
jest wizerunkiem i wyrazem. Obok niej wszyscy są wolni. 
Jako Bóg, tak i ona nieżącla ujarzmiać niczyjej myśli i woli. 
Jako Bóg, tak i ona kierować chce ludźmi bez przymusu i tylko 
mocą wyższości swej rzetelnej Zasada zaś, to panteistyczny 
Ogół pewien, lub Demoniczność, która Cię podbija. Przy- 

jąwszy zasadę stajesz się pewnej szkoły szermierzem. Niewolno 
ci już dalej poszukiwać Prawdy; niewolno mieć inszego zdania; 
niewolno oddać sprawiedliwości przeciwnikom. To tyrania 
Demona!

Stąd Fanatyzm, Muzułmanizm i Wściekłość stronnictw. 
Robespier, z duszą miękkiego gołębia, poddawszy się rewolu
cyjnej zasadzie, wysyła pod gilotynę tysiące głów, nieszczędząc 
nawet starych przyjaciół i dobroczyńców własnych, inaczej 
myślących. Kościół, poddawszy się zasadzie zwrotnej, zapro
wadza inkwizycyą świętą i tortury, wywołuje wojnę trzydzie
stoletnią i rewolucyą francuską, niweczy dawną moc i cześć 
własną. Zasada, to najgłówniejsze jego nieszczęście.

Stronnictwa są niezbędne, równie jak zasady. Przez nie 
urabia się śród walki i boleści postęp. Lecz potrzeba stać się 
ich mistrzem i tak kierować niemi, jak rozhukancmi końmi. 
Bonapartowie nauczyli świat tej sztuki. Jeżeli już w powiatach 
bytu i wiedzy, to tern bardziej w powiatach żywota powinno 
się być walczących z sobą na zabój i w ogóle wszystkich de
monów Panem. Kto im służy, nawet Tailerand, Metternich, 
Antonelli i Mazzini, jest głupi, głupiuteńki. I sam to w końcu
dość często zeznaje.

Ostrożnie z Władzą! Chroń się jej, o ile możesz! Do 
niej przywięzuje się snadno najstraszliwszy z Demonów, Demon 
Pychy, lub Szatan sam, który pogrąży Cię w brzydkiem Samo- 
lubstwie, wygładzi w sercu twem miłość Boga i Bliźniego, 
ostudzi w tobie gorące uczucia ludzkości, zaślepi Cię i w końcu 
o zgubę przyprawi. Dowodem tego np. Miltyades i Napoleon 
wielki.

Wytrzymasz Władzę i przezwyciężysz przywięzującego się
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do niej demona, gdy wykonując ją  zahaczysz całkowicie
0 sobie, a żyć będziesz jedynie dla dobra Ludzkości i twego 
Narodu. Wtedy wola twoja zgadzać się będzie z wolą Bożą, 
a Bóg sam kierownictwo przyjmie nad twemi myślami, chę
ciami, życzeniami i czynami. Oto tajemnica politycznej wiel
kości i Chwały, a jedyna do nieśmiertelności historycznej 
droga.

Dość! Także w powiatach Humanistyki Osobistość trans
cendentalny grunt. Jej się trzymaj! Patrz na Boga i na jaźń 
ludzką, która jest na ziemi jego rozświetlą; dbaj o własną 
Bożo-obrazowość i samodzielność, a zmożesz na wysokościach 
twej wieży zamkowej Demona, jak Chrystus zmógł kuszącego 
Go Szatana!

*  -*
■*

Tu kończy się Stereozofia, lub transcendentalna Stereogno- 
styki, tj. wszystkich, kosmopeicznych nauk treści tego świata, 
Filozofia. Bzeczesz: „Piękna to mi Filozofia, która ma od 
początku do końca do czynienia z Bogiem osobistym i z De
monami !“ Odrzekam: Miły bracie, idź sobie do Prudona i do 
Hegla po Filozofią lepszą, a zostaw nas przy Bogu i Osobi
stości, przy niebiosach Przyrodzenia, Ducha i Człowieczeństwa! 
Jest nam tu słodziej i swobodniej, niż tobie w kniejach i pa
łacach ziemskich.

Dało się Teozofią i Ktyzeozofią, dwie te pierwsze Filozofii 
części, w krótkiej wprawdzie, lecz okrągłej i pełnej umiejętnej 
rostoczy. Czemu nieuczyniło się tego samego ze Stereozofią, 
główną Kosmozofii dzielnicą ? Dla czego nie wyłożyło się tutaj 
samejże Stereozofii, lecz przestało się na luźnych o niej Afo
ryzmach? Na to odpowiedź taka: Teologia ukazała się we 
wszystkiej swej treści zbyt niefilozoficzna i odparła od siebie 
wszech niepodległe poszukiwanie. Niepoznalibyśmy ani Boga
1 tamtego świata, ani istoty rzeczy, gdybyśmy niepodali Teo- 
i Ktyzeozofii krótkim, lecz umiejętnym sposobem. Ale dalej
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tak nieidzie. Gdybyśmy wykładać mieli Stereozofią systema
tycznie, musielibyśmy wdać się w szczegóły Empiryi, Spekulacyi 
i Humanistyki, które odbyło się już filozoficznie na miejscu 
swojem. Wtedy Panteon ten, niechcąc powtarzać w Stereozofii 
tego, co wypowiedział przy Stereognostyce, musiałby zmienić 
swój plan, podług którego jest ułożony, tj. przeistoczyć się 
w Filozofią. Lecz wtedy niebyłby Encyklopedyą wszech nauk 
i umiejętności. Ponieważ Stereozofią w naukach treści tego 
świata była już podana; przeto niepozostało dla niej na miejscu 
tem nic innego, tylko dopełnienie nauk stereognostycznych ze 
strony transcendentalnej, co też się i uczyniło.



KOSMOZOFII DZIAŁ WTÓRY.

MOKFOZOFIA
LUB

FILOZOFIA FORMY ŚW IATA I MORFOZYKI.

CLXXXIII.

Pierwsze rzeczy oznaczenie.
Co Morfozofia? Filozofia Formy we Wszechistnieniu, 

w Umiejętności i w Sztuce pięknej, a to Filozofia na trans- 
cendentalnem stanowisku, jakie dopiero po wykładzie Numeno- 
logii, tudzież Teo- Ktyzeo- i Stereozofii, zaczerń dopiero na 
najwyższym niebios szczycie, mogło być pozyskane. Inaczej 
trudna, prawie niepodobna do niej przystąpić i dostać się na 
archanielskie jej skrzydła. Przez wiele tysięcy la t niemiało 
się też o niej ani wiedzy, ani wyobrażenia. Nieczuło się nawet 
jej potrzeby. Dzisiejszy czas dopiero stał się chwilą jej na
rodzin.

Idzie tu o ostateczne umiejętne, zaczem transcendentalne 
Formy w ogóle ugruntowanie, o tameczny jej pierwiastek, 
o wydobycie początku jej z głębokości tamtego świata, z łona



Jaźni Przedwiecznej, słowem z Istoty samej osobistego Boga. 
Zadanie wcale nie lada. Ale rozwiązanie zadania tego, będąc 
już poniekąd li dalszem Kosmozofii naszej następstwem, nie 
może być na miejscu tern trudne, a z tego i z innego jeszcze 
powodu, k tóry  pozna się później, nie zadzierży nas nawet pizy 
sobie długo.

Potrzeba przedewszystkiem wiedzieć, że wyłożyło się już 
w tych Księgach trzy części Morfozofii. Gdzie ? W  Morfozy cc, 
gdy przedstawiało się nauki Formy, które następują po Ste- 
reognostyce i wszystkich jej naukach treści, lub w drugim 
wielkim Kosmopei Peanie. Matematyka odsłania formy zmy
słowego, Lolka formy umysłowego, & Estetyka, formy myślowego, 
w sztukach pięknych wyjawiającego się świata. Pierwsza jest 
empiryczną, druga spekulacyjną, a trzecia humanistyczną Mor
fozofii częścią. Trzy części te, mianowicie zaś ostatnia, pojęte 
zostały filozoficznie, a podają się ze znakomitą obszemością 
i mogą zadowolić zgoła na tym Umiejętności górnym czubale.

O co tedy chodzi tu  właściwie? O ostatnią część Umie
jętności Formy, jeżeli tak  chcesz, czyli o transcendentalne, 
jako się już rzekło, Formy ugruntowanie. Matematyka, Loika 
i E stetyka ofiarują nam Formy, odnoszące się do trzech po
wiatów tego świata, ale niewiedzą nic a nic o tamtym świecie. 
Pojmują Formę tutecznie i koniec. Lecz ani się im przyśnić 
mogło, ażeby Formę pojmować tamecznie, a szukać pierwiastku 
i znaczenia jej w niebie. To też rzecz Morfozofii właściwej, 
k tóra ukazuje się Filozof a Morfozyki ju ż  danej, lub lilozofią 
M atematyki, Loiki i Estetyki, a k tóra  wystąpić na widocz 
może dopiero na wysokościach umiejętnych, na jakich stoi się 
ninie. Zwyczajne nauki Formy tych wyżyn nieznają i niepo- 
trzebują. Estetyka jedynie podrzuca się na nie niekiedy, gdy 
pogląda np. na Piękności religijne.

Jako dla nauk treści, tj. dla Empiryi, Spekulacyi i H u
m anistyki, w Stereozofii, tak  dla nauk formy, tj. dla Matema
tyki, Loiki i Estetyki w Morfozofii, wyrzeka Kosmozofia, 
a przez nią Filozofia, ostatnie słowo. A słowo to ma wyłuszczyć
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im z tajemniczych Absolutu zasłon i bugajów tameczny grunt, 
na którym stoją, i budują,. Tym sposobem nietylko badawczy 
jeniusz Człowieczeństwa, ale i Panteon nasz pozyskuje naj
wyższy w rzeczy tej rozwoju swego szczebel, a dopełnia i za
okrągla z nowej strony swą, pracę. A jako wszędy, tak i tutaj, 
zradza się żywotna i taka Całość, jaka w Istnieniu, piastowa- 
nem od Stnienia, wyszła z rąk Bożych.

CLXXXIV.

W Bogu samym wszech Formy pierwiastek.
Tak Treść, jak Forma, wzięte same dla siebie i jedna 

bez drugićj, są czcze oderwania myśli ludzkiej. Jak pierwszą, 
tak i wtórą można, a nawet potrzeba, uważać z osobna, ażeby 
poświęcić jej uwagę wyłącznie i poznać ją należycie. Stąd też 
urodziły się nauki treści i nauki formy. Ale, jako na ziemi, 
tak i w niebie, niema treści bez formy, ani formy bez treści.
Treść i Forma są społem i niarozłącznie, a tylko w obopól-
ności i spójni takiej ukazują się Rzeczywistościąi.

Cóż stąd? Oto pierwsza Prawda następująca: Bóg, wy
wołując do tutecznego bytu świat, daje mu, nietylko treść,
lecz zarazem i formę. On stwarza świat z niczego, mocą słowa, 
stającego się ciałem. Niczem jest tutaj niej am , lub światowa 
treść, a Słowem stworczem Wszechnoc Boża, wyciskająca na 
wszystkick rzeczach formę. Zaczem z niejaini wychodzi wszelaka 
treść, a ze Słowa stwórczego wszelaka forma, odnosząca się 
do świata. A w tejże chwilce, w której słowo stwórcze kształ
tuje niejaźń na coś, rodzi się i treść i forma wszystkiego. 
Ważny to bardzo i niemal niespodziewany, a rozjaśniający 
Boże dzieło Stworzenia świata i ktyzeozoficzne jego przełożenie, 
wypadek.

Bóg, urabiając z niejaźni słońca, planety i komety, kru
szce, rośliny i zwierzęta, światy i rzeczy nieskończenie liczne,
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— rozlewając we wszechistnieniu ducha ogólnego i całe mnogie 
zastępy duchów, wszystkie siły i idee, —  sadząc człowieczeń
stw a, narody, plemiona, pokolenia, społeczności, państwa 
i dzieje, daje rozlicznemu bytowi temu, nietylko cielesną i du
chową treść, lecz także formę. Pan niebios i ziemi, niejedynie 
bytem darzy, ale i kształtuje tak  wszystko, jak  Adama z gliny. 
On, zaiste, Stwórca, lecz zarówno Rysownik, Budowniczy, Sny
cerz i Tokarz z cyrklem w ręku, a przytem Malarz, Gędźbiarz, 
Poeta, wszech Sztukmistrz, którego arcydziełami wszelakie 
istnienie i powszechny, niewypowiedzianie piękny świat. On 
wielki, mądry i święty Kształtownik niebios i ziemi. Jako 
materya i duch, rzecz i myśl, tak i wszystkie ich kształty ; 
jak  ciało i dusza, tak również postać i uroda wszelakiego 
człowieka bespośrednie dzieło Jego. Jak  żaden włos z głowy 
naszej niespadnie, tak żadna brodawka i zmarszczka, żaden 
rys na twarzy, żaden pomysł w duszy, żadna niebiańskość 
w jaźni, bez wiedzy i woli Jego niepowstanie. Słowem, z peł
nego zawsze swego Rogu Obfitości wylewa 011, nie sam mate- 
ryał do świata, lecz także modły i ramy dla kalejdoskopicznej 
rozmaitości jego. A jako treść, tak i forma ta wykazuje nam 
Istoty Bożej Nieskończoność. Obie są równie nieprzeczerpane, 
jak  rozliczne bez końca.

Hs
% %

Teraz Prawda druga, jako dalsze z rzeczy danej następ
stwo. Co znaczy właściwie i na czem zależy człowieczeńska 
Twórczość? Nie na treści, ale na Formie. Ani Budowniczy, 
ani Posążnik, ani malarz, gędźbiarz i pieśniarz, żaden sztuk
mistrz, biorąc rzecz ściśle, tworzyć treści niepodoła. On po
życza albo od tego, albo od tamtego świata. Ale, nadając jej 
formę piękną, kształtując i postaciując ją  dowolnie, nawet 
swywolnie, a zawsze po mistrzowsku, występuje jako twórca 
artystycznego dzieła. Tworzy on sobie Ideał, lub pusty, ale 
nadobny kształt, który później napełnia treścią, ze świata



wziętą, i przez to uiszcza w swem dziele. A w Ideale tkwi 
i drga głównie jego twórczość. Słowem, nie stworzenie treści, 
co dla nas niepodobieństwem, ale wymyślenie dla pewnej treści 
danej, lub podług  natury rzeczy  wymarzonej, a zawsze na 
Rzeczywistości, na Prawdopodobieństwie opartej, nadobnego 
kszta łtu , odpowiedniej, nikomu przedtem nieznanej formy; 
to, nie zaś co inszego, artystyczna, a nawet scientyficzna 
Twórczość.

Zdziwicie się może wielce, gdy powie się tutaj, że i Stwór- 
czość Boża  gruntuje się na tymże Formy do Treści stosunku. 
A wszelakoż tak jest rzeczywiście. Ażali, jako Człowiek Boga , 

tak i koniecznie na odwrot, Bóg Człowieka niejest wiernym 
obrazem? Co zatem w Człowieku, o ile tenże obraz Boży, to 
i w Bogu, zwłaszcza, gdy idzie, jak tutaj, o rzeczy transcen
dentalne i stoi się na nich.

Bóg także, biorąc rzecz ściśle, treści niestwarza. On 
stwarza świat z niczego, tj. z niejasni, w którą rozwiązały się 
Demony. Zaczem, jako dla Człowieka, tak i dla Boga treść 
jest coś danego. Człowiek bierze ją  ze świata Bożego, a Bóg 
z n ie ja in i, lub z onej otchłani, otaczającej niebiosa, a znaczącej 
pierwszą nieosobistość.

Jeżeli myślą twą sięgniesz jeszcze głębiej; to przekonasz 
się, że Bóg niestwarza treści, lecz bierze ją  ciągle z  Istoty 
własnej. Jakóż widziało się w Ktyzeozotii, że Bóg Ojciec, 
kładnąc siebie samego za sobą, nie stwarza , lecz tylko wydo
bywa z siebie i odgarnia  od siebie tak Boga Syna, jak Ducha 
świętego. Syn i Duch, to tedy treść, która w Ojcu jest dana, 
a którę Ojciec bierze z siebie i przenosi za siebie. Gdyby miało 
się inaczej, tj. gdyby Ojciec, niewydostawał z siebie, lecz stwa
rza ł  Syna i Ducha; to druga i trzecia Osoba w Bogu, jako 
Stworzenia , różniłyby się od Osoby pierwszej i niebyłyby jej 
równe, albowiem ona byłaby ich Stwórcą. — Podobnież się ma 
z treścią tamtego i tego świata. Jaźniaki tkwią przedwiecznie 
w Bogu Synu, a duchy w Duchu świętym. Bóg ich tam już 
najduje i stamtąd wyciąga na widnią. Słowo Boże, stające
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się ciałem, wypływa również z Boga. Sama niejaźń, powstała 
z odpadłych Demonów, których Bóg z Ducha świętego, zaczem 
2 siebie samego wyłonił, to w końcu końców także coś z Boga 
wyrzuconego, coś od Przedwieczności siniejącego i w Bogu 
złożonego.

Tak, nawet Bóg treści nie stwarza. Atoli On, nadając 
treści danej, tak wydobytemu z siebie tamecznemu Bytowi, 
jak powstałemu z demonów nicestwu, postać, i kształtując 
z nich niebo, oraz świat, okazuje się Stwórcą. Tylko Kształ
towanie, Postaciowanie, Obrazowanie, Ubieranie treści danej 
w formę, podług pewnego, samodzielnie pomyślanego Ideału, 
jako w człowieku Twórczością, tak w Bogu Stwórczością jest! 
A Bóg, Stworzyciel świata, to tyle, co Bóg, Kształtownik 
świata. Święty Augustyn ma słuszność, mówiąc: „ Creator 
nihil est, nisi Format or." I wolne mularstwo niejest we zbyt 
wielkim błędzie, nazywając Boga wielkim Architektem wszech 
światów. Rzecz ta napiętnowana jest i Konieczności i Loi- 
czności twardym, nieprzemiennym stęplem. Zgoła u Boga 
samego, nie w treści, lecz w formie właściwa moc stwórcza. 
Formy światowe odnoszą się tedy do Stworzyciela świata i Jego 
bezpośredniem są dziełem.

Nakoniec Prawda trzecia, z rzeczy wyrastająca. Bóg jest 
Istota wszystkiego, a Istota, podług Loiki, Jedność Treści 
i Formy. Gdyby nawet nigdzie na świecie, to w Bogu, jako 
w Istocie wszech rzeczy i w transcendentalnej wszech przeci
wieństw Jedni, Treść i Forma musiałyby być koniecznie społem. 
Jeżeli tedy Bóg, stwarzając świat, bierze z niejaźni, powstałej 
z upadłych, lecz z Ducha świętego, zaczem z siebie wydoby
tych demonów, treść i wyrzeka Słowo stwórcze, które także 
wydobywa z siebie, a które kształtuje i postaciuje wszystko; 
toć tedy wydobywa On z siebie koniecznie i nieomylnie również 
Formę. Jako treść, tak i forma jest przeto w Nim od Przed-



_ _  704  —

wieczności. On obiedwie wygarnia z siebie za siebie, i to wła
śnie zowie się Stwarzaniem świata.

Ztąd dwa następstwa: Naprzód. Jako treść, tak i forma 
wszystkiego tkwi w Bogu, a jako treści, tak i formy pierwia
stek stnieje od przedwieczności na łonie tamtego świata. 
Forma jest tedy pochodzenia transcendentalnego. Powtóre. Bóg, 
Kształtownik świata i Szafarz wszech formy, ma, jako zna się 
z Pawdy drugiej, znaczenie Stwórcy par excellence. Ale On, 
jak powyżej okazano, wydobywa z siebie tak formę, jako i treść. 
Jeżeli więc wydobywanie z siebie formy, to także wydobywa
nie z siebie treści ukazuje się mocą stwórczą. Słowem, wy
dobywać coś z samego siebie, to u Boga tyle, co stwarzać. 
Bóg przeto nietylko pod względem treści występuje jako stwo
rzyciel świata. Oto rozleglejsze i bez miary głębsze poję
cie. — Wydobywanie z siebie treści i formy, to nie Emana- 
cya. Gdzie panuje Emanacya, tam wypływa wszystko tak 
z Absolutu, jako np. Wisła z Karpat. Absolutem tym bywa 
najczęścićj jakaś nieosobistość, jako np. Sfinks egipski, Mot 
fenicki. A chociażby Absolutem był i Bóg sam, to stoi on 
tak biernie, jak materya, jak źródło, z którego coś wypływa. 
Kto zaś wydobywa coś z samego siebie, ten jest czynny, a je
żeli daje temu coś istnienie udzielne, stwórczy.

Wszystko to daje się widzieć także na człowieku prawdzi
wie twórczym. Sztukmistrz, Poeta, gdy bierze treść albo 
z dziejów, albo z obecności, nie tworzy jej wcale. On, nada
jąc jej pewną postać, tworzy tylko formę. Ale Sztukmistrz, 
Poeta, gdy wyprowadza na widocz Bohatera, jakiego niebyło 
i niema, np. Anhelego w Słowackim, Irydyona w Krasińskim, 
tworzy treść i formę zarazem I tutaj wydobywanie z siebie 
tak treści, jak formy, zowie się tworzeniem, a nie jest wcale 
Emanacyą. Jużcić ani Anheli z głowy Słowackiego, ani Iry- 
dyon z głowy Krasińskiego niewypłynął sam i własną siłą, 
ale jest głowy tej utworem. — A jeżeli Sztukmistrz, Poeta, 
tworząc treść i formę dzieła swojego musi, baczyć na Prawdo
podobieństwo, właściwie zaś na Prawdę; to i Bóg, stwarzając
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treść i formę świata, czyni to zawsze o dług Prawdy. Jeżeli 
już ludzkie tworzenie, to tern bardziej Boże stwarzanie niedaje 
nieprawdy, albowiem Prawda, zgoła w mrzonce najdzikszej je
szcze obecna, stanowi i sprawuje główny Twórczości charakter. 
Kto utworzył nieprawdę, ten podaje głupstwo, zaczem nic; ten 
nie jest twórcą.

Pizeczesz: „Ależ wypadki takie stanowią z Prawdą drugą 
przeciwieństwo! Bynajmniej. Czyli to przeciwieństwo, gdy ar
chitekt np. buduje i pokazuje wprzódy dolne, a później górne 
piętro; gdy zaś dzieło ukończył, stawia przed oczy całą budowlą? 
Toż samo dzieje się i z budowaniem Umiejętności. Niepodo
bna wszystkiego wypowiedzieć od razu. Otóż urabiać Ideał 
i Formę, to zwyczajne, a urabiać pospołu z niemi takie treść, 
transcendentalne tworzenia znaczenie. Ostatnie, acz wyjawia 
się czasami w człowieku, odnosi się zawsze do Boga.

Sprawczynią treści świata jest, jako już zna się, niej am , 
która powstaje z odpadłych od Boga demonów, a sprawcą 
formy świata stwórcze Słowo Boże. W niejaźni utaja się na 
dnie wszędy Demoniczność, a w słowie Bożem demoniczności 
niema, lecz miejsce jej zabiera stwórcza Wszechmoc. Z tych 
powodów w Stereozofii, jako umiejętności treści świata, widzi 
się ciągle harce demonów, a w Morfozofii, jako umiejętności 
formy świata, demony prawie żadnej nieodgrywają i odgrywać 
niemogą roli. W Morfozofii demon pozyskuje i wywiera wpływ 
wtedy jedynie, gdy ze Sztukmistrza lekkomyślnego wywędrują 
całkowicie Bóg i tamten świat. Na on czas wstępuje weń 
demon i daje mu, miasto Ideałów z niebios, brzydkie, lubie
żne, potworne obrazy. A Herakles ugląda Boginią rozpusty 
w prześlicznej postaci. — Ponieważ w Morfozyce niema dla 
demonów areny; przeto nauki formy czystsze i świętsze są od 
nauki treści, a nie tyle wywołują błędnych zatorów i obłą- 
kań, ile ostatnie.

Panteon. Tom III. — IF. 45



CLXXXV.

Um i Rozsądek Bozy, jako potągi stwórcze wszech  
toświatowej Formy.

Niedość atoli wiedzieć, że jako treści, tak i formy pier
wiastek tkwi w tamtym świecie, w niebiosach, w Bogu. Po
trzeba przejśdź takie tutaj z tamtego świata w ten świat. Żtąd 
pytanie: Jak powstaje Forma na piersiach tego świata? Jak 
Ideały Boże, w Bogu i tamecznie stniejące; jak one Platoni- 
czne Pierwowzory rzeczy niebieskie przeobrażają, się w tuteczną 
i ziemską Rzeczywistość? Także Forma toświatowa wymaga 
od Filozofii wyjaśnienia początku swego i świadectwa narodzin. 
Wszelaki przecinki niebios na ziemię jest tajemnica,, zaczem 
Filozofii przedmiotem.

Bóg świata tego i człowieka transcendentalny grunt. On 
przedwieczna Niejaźni i Jaźni wszelakiej Jaźń. Potęgi Istoty 
Jego występują zeń, a sadzą się w tamtym świecie, jako du
chy, w tym świecie jako przyrodzone siły , w człowieku zaś jako 
jaźniowe władze, np. rozum, uczucie, wola. Duchy, siły przy
rodzone i tak zwane duchowe władze, to te same potęgi Istoty 
Bożej, w różnych bytu dzielnicach nabywające nowego znacze
nia i coraz innego miana. Siły przyrodzone są siły Boże; 
władze ludzkie władze Boże. Od Boga i w Bogu wszelaka 
moc na ziemi.

Zwierciadłem Boga toświatowem wewnętrzny człowiek. 
Co najduje się zatem w tym człowieku, to, jako już zna się, 
jest i musi być w Bogu. W Bogu atoli niebiańska rzeczywi
stość, w człowieku zaś tylko zwierciadlany jej odblask. Pra
wda. Ale odblask to bardzo ważny, albowiem za pomocą jego 
można rozpatrywać się w Istocie Bożej. On okno nasze do 
niebios.

Otóż w człowieku wewnętrznym widzi się władze różne, 
a mianowicie: zmysł, wyobraźnią, pamięć i rozum; um, roz-
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sądek i umysł; uwagę, rozwagę i mysł; uczucie, chęć i wolą. 
Wszystko to, nie nasze, lecz Pańskie. My tylko potęg tych 
Bożych dzierżyciele. One tkwią, nie w nas, lecz w Bogu. 
W nas li odblask ich zwierciadlany.

Bóg tedy ma takie same władze jaźniowe, jak człowiek, 
z tą  jedynie różnicą, że władze Boże są nieskończone i bez
warunkowe, a władze ludzkie ograniczone i zawarowane. U Boga 
i pod tym względem najwyższa doskonałość, a u człowieka nie
dostatek. Tam wszechmoc, tu pewna moc. Władze Boże 
i władze ludzkie są co do jakości zupełnie te same, co do 
siły i stopnia zaś niezmiernie różne. Ale dość tutaj na tern, 
że Bóg ma takie sawe władze, co człowiek, a władze Boże są 
władz ludzkich osią i piastą.

Rzeczesz: „Jeżeli Bóg ma takie same władze, jako my, 
a człowiek jest Istoty Bożej pochodnią i słońcem; to popada 
się w zatory Antropomorfizmu. Taki Bóg, to już Człowieczochr 
Odrzekam: „Jeżeli władze ludzkie są tylko władz Bożych od
blaskiem, a człowiek Bożym obrazem i Istoty ziemskim wy
kładnikiem: to ma się chrześciański Teizm. Ani na jeden 
włos niezbacza się tutaj z drogi prostej, którą idzie się ciągle. 
Bóg niestaje się człowiekiem, lecz człowiek jest Kościołem Pań
skim , w którym władze ludzkie sprawują władz Bożych ołtarze!

Do czego wszystko to zmierza? Do odpowiedzi na poło
żone wyżej zagadnienie. Prosi się o uwagę i cierpliwość!

Okazało się przy Estetyce, że Ideałów i wszech pierwo
wzorów, w duszy sztukmistrza powstających, tem samem więc 
kształtu, postaci, lub^w ogóle Formy, płodzicielem jest urn, czyli 
fantazya, imaginacya; a rodzicielem rozsądek; że pierwszy jest 
Twórcą artystycznym, a drugi jego krytykiem , powstrzymującym 
dzikie wybryki i zniewalającym do trzymania się wiekuistej 
Prawdy. Co w Sztukmistrzu, tworzącym dzieło, to samo 
i w Bogu, stwarzającym świat, lubo w rozmiarach innych. 
Um Boży jest zatem Stwórcą Ideałów i Pierwowzorów, przeo-

45*
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brażających się w rzecz)-, lub wszech kształtów i postaci, wszech 
Formy tego świata, a Rozsądek Boży umu tego sternikiem.

■&

Jako myśl i wola ludzka w naszem ciele, tak myśl i wola 
Boża we wszechświecie staje się czynem. Jako myśl i wola 
ludzka bieży po nerwowych naszych elektrycznym płynem wy
pełnionych sznureczkach do ręki, a ręka posłuszna wykonywa 
dzieło; tak myśl i wola Boża Bieży, to po promieniach słońca, 
to po rączych falach eterowych, to po telegraficznych drutach 
ogólnego gwiazd ciążenia, to po solarnych niciach, dzierżących 
ziemie przy ognisku światowego ich systemu, do miejsc sobie 
wskazanych, a wszędy rozbudza przyrodzone siły, które zry
wają się posłusznie i nagle, pracują i urabiają Boże dzieło. 
Jako myśl nasza przepływa z nas na papier i zamienia się na 
niem w księgi rozległe, a by też tylko w listy ; tak myśl Boża 
pada w niejażń i zamienia się tam w rzeczy. Jak słowo nasze, 
zwłaszcza obowiązujące i urzędowo przed notaryuszem zapi
sane, staje się ciałem; tak Słowo Boże przeistacza się iv ciało! 
I widzi się, że tajemnice Stworzenia świata pojmowane być 
m ogą; że i dla nich mamy w sobie Boży kaganiec.

Myśl Boża staje się tedy rzeczą, a słowo Boże ciałem. 
Także Ideały Boże, lub Pierwowzory rzeczy niebiańskie, w My
śli Bożej powstające, zaledwie je Bóg w sobie utworzy, stają 
się natychmiast Rzeczywistością. Cóż ztąd? Oto Stwórca umuje, 
rozsądnie, jako Bóg. A umoicanie Jego jest Kształtowanie świata. 
A z eterycznej pierwotnego Przyrodzenia treści, która, w sku
tek liniowania Bożego, formy nabywa, kształtują się słońca, 
planety, komety, mleczne drogi, wielkie i małe światy na nie- 
zmierzonem niebie. Stwórca umuje, a umuje rozsądnie, jako Bóg. 
I oto kształtują się lądy i wody, kamienie, kruszce i rędziny, 
królestwo roślin, zwierząt i ludzi, wszechnica rzeczy na ziemi. 
Stwórca umuje, a umuje rozsądnie, jako Bóg. I oto duch 
Przyrodzenia ze wszystkiemi siłami swemi budzi się, porusza
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i działa, stosownie do myśli i woli Tego, który jest jego Ja
źnią, a który wziął go w mądre praw Konieczności cugle.

M e dość! Jako we wszystkim świecie, tak i w Człowieku 
obecny jest Bóg. Stwórca umuje w człowieku, a umuje tak, 
jak umuje w Przyrodzeniu, stwarzając formy materyalnego 
świata, a umuje rozsądnie, jako Bóg. I oto człowiek kreśli 
figury jeometryczne a priori; dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli 
liczby arytmetyczne; waży ciała i ciecze, odgaduje prawa me
chaniczne; słowem, zgłębia formy materyi; doprowadza je do 
transcendendalnych kształtów, jakie miał Bogów w myśli, 
tworząc świat, i wywołuje do bytu Matematykę. — Stwórca 
umuje w człowieku, i człowiek rozprawia, pisze; chcąc zaś czy
nić to porządnie, odkrywa wiekuiste prawa myślenia i tworzy 
Loikę. — Stwórca umuje w człowieku, i oto człowiek tworzy 
Iliadę, Jerozolimę wyzwoloną, Madonny i Obrazy Zbawiciela, 
pienia kościelne i teatralne, świątnice, pałace i miasta, a chcąc 
czynić to po mistrzowsku, wypatruje prawa niebiańskie Pię
kności, tak cielesnej, jak duchowej, podług których Bóg stwa
rza świat, i urabia Estetykę. Twórcą Matematyki, Loiki i Este
tyki, jako ich Umiejętności w ogóle, jest właściwie Bóg sam, 
a językiem Twórcy tego ziemskim, jego sekretarzem i sługą czło
wiek. — Stwórca umuje w człowieku, i oto człowiek czyni pozy
skanej już Matematyki, Loiki i Estetyki zastosowanie, a two
rzy co dzień bardziej zdumiewające dzieła Przemysłu, nauki 
sztuk pięknych. Utwory jeniuszu Ludzkości są w gruncie 
utwory Boże. Duch święty, Sprawca natchnienia, je podaje, 
kształtuje i urabia tak, ażeby Bóg niewstydził się tego, iż 
Człowieka uczynił obrazem i namiestnikiem swoim.

Um Boży, to Wszechmoc stwórcza, a Um ludzki moc twór
cza. Oba kształtują a priori arcydzieła natury i sztuki.

Jak tedy treść świata tego obleka się w kształty nieskoń
czone i rozliczne? Jak Forma przechodzi z Boga w świat, 
z niebios na ziemię? Nie inaczej, tylko stwórczą Potęgą Umu 
i Rozsądku Bożego, oraz Ludzkiego!
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CLXXXVI.

P r ze jśc ie  od Bożego stw arzan ia  do ludzkiego tw o 
rzenia i do dem oniczności tych powiatów.

Stwarzanie jest Boże, a Tworzenie Ludzkie umowanie, 
umowanie zaś, jedno i drugie, Kształtowanie, Postaciowanie, 
Obrazowanie, lub Formowanie. Jako Bóg, tak i człowiek two
rzy, nie jedynie formę, lecz także treść. I wtedy Tworzenie 
jest istne. Lecz, jako Bóg, tak i człowiek przetwarza najczę
ściej treść daną, tj. przyodziewa ją w postać nową. Wtedy 
tworzy się tylko formę. Przetwarzanie, to Tworzenie zwyczajne. 
W niem tylko Półtwórczość.

Między Stwarzaniem Bożem i Tworzeniem ludzkiem wielkie 
zachodzą różnice. Jakoż Bóg stwarza rzeczy istotne i ludzi 
żywych; człowiek zaś tworzy li artystyczne ich obrazy. Pierwszy 
daje, a drugi tylko maluje świat. Ale za to rzeczy i ludzie, 
chociaż Bóg sam je stworzył, przetwarzają się co chwila, 
a wreszcie psują się, starzeją i przemijają; obrazy zaś ich ar
tystyczne, choć tylko człowiek je utworzył, nieumierają i stoją 
nieprzemiennie. Już z tego znać, że tworzenia ludzkiego celem 
i ostatecznym kresem Apoteoza danej Rzeczywistości, zdobycie 
Nieśmiertelności i wiekuistego żywota. Ale mdła jeniuszu 
ludzkiego moc i wątłe jego dzieła. Czy obrazów Apellesa, 
a nawet posągów kamiennych Fidyasza niepożarł od dawna 
nielitościwy Chronos? Bóg tylko, jako stworzył Świat Rzeczy
wistości, tak stworzyć może Świat Apoteozy, któremu ząb 
Saturnowy niezaszkodzi, a którego wszystkie potęgi nicestwa 
niezmogą. Bądź co bądź, Morfozofia, jak widzi się to tutaj, 
otwiera bramy do Uzyozofii, lub trzeciej części Kosmozofii, 
której zadaniem Nieśmiertelność i Żywot wiekuisty.

Pomimo Znikomości i Przemienności tak rzeczy, jak ludzi, 
wszystkiego świata tego, Bóg stwarza istoty doskonałe. Czemu ?
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Bo chociaż szatą ich doczesność, jądrem ich wiekuistość. Tylko 
co Pięknego, Wielkiego, Świętego, wychodzi z głowy i z rąk 
Boga. Świat, pełen rozlicznych, a doskonałych w sobie je
stestw, ukazuje się Galeryą obrazów i posągów żywych, zbio
rem arcydzieł pędzla i dłuta Bożego, które są ziemskim piei- 
wowzorów niebiańskich wyrazem, a stają się pierwowzorami 
dla Artysty człowieka. Odstępować od nich mu niewolno, ani 
nawet wtedy, gdy tworzy on Ideały własne. Stąd konieczność 
dla Sztukmistrza, zgoła najjenialniejszego, ażeby oglądał się 
ciągle na dzieła Boże i nieutracał nigdy ich z oczu. Ale co 
innego wcale oglądać się w twórczości swej na naturę, a co 
innego dawać tylko zwierciadlane jej odblaski i naśladować ją 
niewolniczo. W pierwszym razie będzie się artystą, w drugim 
fotografem.

Jako Bóg, tak i sztukmistrz tworzyć ma same doskona
łości. Na czem one polegają? Oto na tern, ażeby jako z Bo
żego, tak i z artystycznego działu wyglądał pierwowzór 
niebiański, ażeby wybłyskała z nich wiekuistość !i wszelaka 
transcendentalność jednako. Tylko, co tamecznie pięknego, 
wielkiego i świętego, godne jest rylca, smyczka, lub pióra. 
Zamyka się to już w samemże pojęciu Ideału. Brzydota, 
szkarada, gminność, plugawość, lub zbrodnia niebyły nigdy, 
niesą i niebędą Ideału treścią. A bez Ideału niema i być 
niemoże nadobnej sztuki. Jeniusz, to tchnienie śBoże, p?aca 
Ducha śniętego w człowieku. Stąd jeniusz istny tworzy wciąż 
dzieła zacne, czyste, święte. Co brudnego, lub bezecnego, 
nawet co tylko nieprzyzwoitego, jeniuszu niegodne. Rzekło 
się już, że Stwórca sam umuje w człowieku, gdy tenże coś 
rzeczywiście tworzy. Stąd niebianskość jeniuszu i niebianskosc 
jego dzieł. Gdzie braknie tej niebiańskości, tam ustąpił już 
Bóg z jaźni sztukmistrza. Tam też jeniusz i duch twórczy 
tylko pozorny. Gdy przyjrzy się mu świat bliżej, ciśnie go 
w kąt, jako świecące pruchno. Jak tedy w Estetyce, tak 
i w Morfozofii woła do Artysty anioł Serafin: „Dawaj utwory 
li święte i Boga godne! Wtedy jedynie dopełnisz posłannictwa



twego, będziesz pieśniarzem, lub gędźbiarzem Bożym i zarobisz 
sobie na nieśmiertelność/'

*  *

Zagadujesz: „Jeżeli Bóg sam, który jest doskonały i święty, 
umując doskonale i święcie, kształtuje wszystkie postaci w przy
rodzeniu, a nawet w sztuce ludzkiej; — jeżeli On Twórcą jest 
Ideałów i pierwowzorów niebiańskich, które wyjawiają się 
w rzeczach tego świata i w artystycznych dziełach naszych: 
skądże się bierze i jakim sposobem powstaje szkarada, którą 
ugląda się tak często w naturze i sztuce? Jaki początek po
czwar, potworów i dziwotworów żywych, tudzież bezecności 
jeniuszu ludzkiego? One nienależą i należeć niemogą do dzieł 
Boga, a przecież istnieją. Są nawet pospolite. Piękność zaś 
i Świętość rzetelna tak rzadka.

Na to odpowiedź taka: „Czy zapomniałeś, że na dnie 
niejaźni, lub materyi i ogólnego ducha są nieczyste demony? 
Z treścią istnienia wkradają się do natury i do sztuki ludzkiej 
złe duchy. One, jak przynoszą bytowi wiekuistemu śmierć, 
tak odbierają mu Piękność i Świętość pierwiastkową. Gdzie 
zagórują, tam spaczone Boże i człowiecze dzieło. Słowem, 
clemoniczność po całem Przyrodzeniu i Człowieczeństwie roz
lana, jest poczwar, potworów i dziwotworów wszelkich rodzicą.

Ludzki jcniusz czysty i snażny natchnion zostaje od Ducha 
świętego. I przezeń tworzy arcydzieła sztuki, ku podniesieniu 
zwierzęciejąeego świata, sam Bóg. Gdy tenże jeniusz upada 
moralnie, opuszcza go Duch święty. Miejsce zaś Boga zabiera 
w nim jeden ze złych demonów, np. duch zmysłowości, jak 
w Mozarcie, duch materyalizmu, jak w Prudonie. I jeniusz 
tworzy naówczas same szkarady. Jako Duchowi świętemu, 
tak i duchom nieczystym niebraknie ani umu, ani rozumu, 
ani poezyi, ani loiki. Duchy te także w nas umują i rozumują, 
lecz tworzą rzeczy li ziemskie i niskie.

Szekspir był nieomylnie wielkim jeniuszem ludzkim. Przy
znała mu to Europa. Lecz jeniusz jego li ziemski, a to tak
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dalece, iż nigdy nieumiał podnieść oczu ku niebu. On jest 
igrą, demonów zbyt niskich, które zdobyły go dla siebie, i siadły 
na sławy oraz wielkości jego rydwan. Szekspir także umuje 
i tworzy sobie Ideały, ale po największej części nieb oskie. 
Weźmy np. jego Noc letnią! Jeniusz poety wysila się tutaj na 
to, ażeby wystawić tak oryginalne głupstwo, jakiego nikt ani 
pomyśleć niezdołał. Tezeusz, król Ateński, Piram i Tyzbe 
Babilończyki, Hippolita, hetmanka Amazonek, Oberon i Ty tania 
z Mitologii germańskiej, Rzemieślnicy Londyńscy, wreszcie Per- 
sonifikacye ściany, księżyca i lwa, które aktorowie dziwnie ze- 
szkaradzeni przedstawiać muszą, wszystko to, choć nienależy 
wcale do siebie, jednoczy się tu dziko, pstro, odmętowym 
sposobem, jakby we śnie pijanicy. Tytania kocha się w rze
mieślniku Londyńskim, któremu duch Puk przyprawił łeb ośli. 
Całuje osła w mordę, a osioł rusza miłośnie długiemi uszami. 
Słowem, jenialne pędractwo. — Również Lord Byron, w naj- 
prześliczniejszych pieśniach apoteozujący Mazepów, Korsarzów, 
Kaina, zbrodniarza po zbrodniarzu, jest nieczystych duchów 
brańcem. — Czemu Anglia wydać mogła Szekspira i Lorda 
Byrona? Ach, duszą jej niski a potężny demon kramarstwa. 
— Takie utwory jenialne, również jak francuskie romanse 
i komedye, cudnym pisane stylem, lecz ubóstwiające męski 
i żeński nierząd, niesą i niemogą być Ducha świętego tchnie
niem. To dzieła nieczystych duchów, które tak rade psują 
dobry smak i dobre obyczaje, a kalają człowiecze serce.

*
*  *

Jak Klassyczność, tak i Romantyczność mają w sobie 
niebiańskość istną i Boskości wiele. Pierwsza np. jest dobrego 
smaku i artystycznego rozsądku, druga twórczości i artysty
cznego umu wyobrazicielką. Obie atoli ońarują nam najczęściej 
demoniczne utwory. Klassyczność daje się snadno opanowywać 
od demona martwych prawideł i pedanteryi, romantyczność 
zaś od demona luźności i swywoli, gburostwa i zepsucia.
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Jeżeli już wszelaki człowiek, to szczególniej sztukmistrz 
szukać ma Bożego, a nie demonicznego natchnienia, albowiem, 
ubierając Brzydotę w szaty Piękności, dopuszcza się ciężkiego 
grzechu przeciw Duchowi świętemu. Brać treść szkaradną, 
niecną, zgniłą od duchów nieczystych i nadawać jej nadobną 
formę, w której transcendentalnym pierwiastkiem, jak wiadomo, 
stwórcze Słowo Boże, jest to tyle, co kojarzyć plugawość ze 
świętością, przystrajać piekło w zachwycające blaski i uroki 
niebios, a dawać Trawesiacyą Bożego stwarzania świata! Szatan 
sam na więcej ironii z Boga i na większe przedrwiwanie 
Wszechmocy Jego zdobyć się niemoże. A wszelakoż staje się 
to zwykle bez zamiaru i wiedzy. Taki pisarz, demonicznością 
porwany, niewie, co czyni i nierozumie sromotnego przestępstwa 
swego! — Lecz niedość! Kto wdziewa na czarta anielskie szaty, 
a niecnotę maluje we wszystkich niebiańskich wdziękach i po
wabach cnoty, ten poleca Złe, jako piekielny kusiciel, i prze
istacza się sam w Ducha nieczystego. Narobi 011 na ludzkości 
piersiach wiele szkody. Wszak najdą się tacy, co w bohate
rach jego zasmakują i uczynią ich dla siebie wzorem. A Szek
spir i Lord Byron mieć będą licznych naśladowców. On tedy 
sprawca bandy piekielnej w powiatach Ducha świętego najgór- 
niejszych, tj. w estetycznych dzielnicach, a sieje kąkól Złego, 
nietylko za życia, lecz zgoła długo po swej śmierci.

Młodzi wieszcze i pisarze narodowi! Bądźcie bardzo ostrożni 
przy wyborze wzorów dla siebie! Mickiewicz byłby tysiąckro
tnie większy, idąc za własnym duchem, niźli naśladując Lorda 
Byrona. Jeżeli chodzi wam o wzory, to trzymajcie się Zy
gmunta Krasińskiego! On duch czysty i święty od początku 
do końca, a w dziełach jego wszędy, mianowicie zaś w Poemacie 
niedokończonym, natrafia się na umowanie iście Boże. Młodzi 
Rodacy, których Bóg obdarzył jeniuszem! Bądźcie wciąż czyści 
w myślach waszych, jak Aniołowie Pańscy! Inaczej jeniusz 
was opuści. Tylko Bóg i Boskość, Świętość i Cnota są Wiel
kością rzetelną i przynieść mogą Zbawienie.



CLXXXYII.

Libeltowe Umnictwo jako prześliczny Morfozofii 
system.

Co przełożyło się w niniejszym drugim, a formy świata 
tknącym się Kosmozofii dziale, żyło od dawna w zapiskach, 
częścią na papierze, a częścią w duszy ksiąg tych Pisarza, 
który, zamierzając niegdyś wypracować System całkowitej F i
lozofii, oznaczył bliżej i sam dla siebie wszystkie pojedyńcze 
jej części, między innemi zaś także podaną tu Morfozofią. 
Można więc sobie wystawić jego zdumienie i zachwyt, gdy 
doszło go dzieło Karola Libelta, przezacnego i tak zasłużonego 
Filozofa naszego, mające ty tu ł: „System Umnictwaf Jest to 
Morfozofią, krótko tu przełożona, którą Libelt, bez najmniej
szego porozumienia się z jej twórcą i jakby mu cudem z duszy 
rzecz wyjął, obszernie wypracował i wydał. Otóż dowód, że 
Prawda wszelaka, gdy jest na czasie, wypowiada się niekonie
cznie przez jeden umysł, lecz wyśwituje z kilku głów od razu. 
Tak zupełnie, jakby się powietrzem jej oddychało. Ponieważ 
Libelt rzecz swoję przody ogłosił; przeto jemu się przynależy 
cześć i chwała Twórcy Morfozofii, umiejętności zupełnie nowej, 
odeń wynalezionej i zaraz po mistrzowsku rozwitej.

Libelt wykłada Morfozofią tegóż samego pomysłu i cha
rakteru, co tutaj, a różni się od niej tylko językiem stylisty
cznym i mianownictwem umiejętnem osoby innej, o co już 
mniejsza. Uznaje on zgoła um  w temże znaczeniu, co tutaj, 
i odeń wyprowadza imię swojego dzieła, tak mówiąc: „Po
nieważ um jest najogólniejszą nazwą potęgi ducha wyobrażającej 
(imaginacyjnej) na wszystkich jego stonowiskach; przeto Filo
zofią wyobraźni (imaginacyi), zamiast ją z grecka nazywać 
Fantaziologią, będziemy mogli nazwać stosowniejszym wyrazem 
Umnictwa, czyli Filozofii um niczejr  Pomimo nazwy dzieła
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swego tak właściwej i pomimo oświadczenia tego stawi Libelt 
wszędzie, trzymając się pospolitego, ale nietilozoticznego zna
czenia słów, wyobraźnią miasto u/nu, a mówi tam wyobrażać, 
gdzie wypadałoby mówić umować.

Uczyniwszy to ostrzeżenie, z powodu, że w dziele tein 
wyobraźnia ma inne zupełnie znaczenie, a niejest wcale potęgą 
twórczą i kształtującą, ani mocą a priori, lecz tylko władzą 
a posteriori, władzą bierną, empiryczną, przeistaczającą w duszy 
zmysłowe wrażenia w wyobrażenia, czyni się niektóre, to po
twierdzające, to rozjaśniające rzecz naszę z Umnictwa Libel- 
towego wyjątki.

„Puszczamy się, pisze Libelt, w strony Filozofii dotąd 
przez nikogo niezwiedzane. Jest to jeszcze las dziewiczy, któ
rego same tylko były znane krańce, ale w głąb’ którego nikt 
się niezapuszczał, czyli to, że nic tam nowego znaleść niespo- 
dziewał się, czyli też, że przez tę ciemnią drzew nic dopatrzeć 
niemógł. Las ten odwieczny odpotopowy, to Filozofia kształtów 
i czynów, narosła dziko rosnącą Rzeczywistością, przeczuwana 
i przepowiadana przez niektórych, którym Filozofia samej Myśli 
niewystarczała. Domyślano się, jak za czasów Ferdynanda 
i Izabelli, że krom owego Platonowego i Arystotelesowego 
świata, owej znanej ziemi starożytnej, Filozofii, co i w nowszych 
czasach nosiła oblicze Realizmu i Idealizmu, — że po za tym 
nieprzejrzanym Oceanem Myśli, musi być jeszcze inna ziemia, 
świeża, nowa, bogata, samorodne złoto wydająca, — nowy świat 
Filozofii. Torujemy tu sami sobie drogę i może, jak Kolumb, 
nienatrafimy na sam ląd stały, ale na pierwsze jego wyspy, 
którebyśmy także chcieli nazwać San Salvador.

„Dotychczasowa Filozofia zaglądała także w te okolice, 
ale mimochodem. Wyobraźnią (um) uważała na zbyt podrzę- 
dnem stanowisku jednej z władz duszy naszej, zrobiła ją łgarką, 
poetką, żonglerem ducha człowieczego, i z macierzyńską tro
skliwością ostrzegała Rozum, owego pierworodnego syna i ma
joratu duchowego, ażeby się czarownym umizgom tej płochej 
siostrzycy ułudzie i obałamucić niedał. Ani się domyślała,
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aby wyobraźnia (urn) odgrywała rolę w przedmiotowych utwo
rach ducha, np. w religii, państwie, dziejach, a nawet w Fi
lozofii samej. Filozofia, wygarniając Wyobraźnią (um), jako 
nierządnicę, z domu swojego, niewiedziała o tern, że ona całe 
jej gospodarstwo prowadzi i rządy domu sprawuje. Za stra
szliwą okrzyczanoby herezyą, za bluźnierstwo, klątwy warte, 
gdyby kto był ważył się nawet pomyśleć, że wyobraźnia (um) 
jest także własnością bezwzględnego Ducha (Boga); że jest 
współistotną Rozumowi i porówną koniecznością natury Ducha.

„Myśl w tern właśnie pokazuje niemoc swoję, że się, jako 
myśl, objawić niemoże; że czysto duchowa, oderwana jej istota, 
jako taka, okazać się niepotrafi, ale, aby wyjśdź z siebie, 
wyjśdź na pojaw, ukazać byt swój, potrzebuje wyrazu, znaku, 
coby jej dał ciało, a z ciałem byt rzeczywisty i mieszkanie 
docześne i nieśmiertelność. Co czego potrzebuje, tego sobie 
stworzyć niemoże, ale musi wziąć skąd, inąd. Niedostatek nie
może siebie sam wypełnić. Dla tego i myśl, będąca w nie
mocy, w niedostatku pojawienia się na zewnątrz, jeżeli się 
przez znak niewyrazi, niemoże tego stworzyć, czego jej niedo- 
staje. Musi zatem być inna potęga ducha, pośrednicząca między 
temi obiema naturami, która buduje ciało dla duszy, wyraz 
dla myśli.

„Pierwotnemi wyrazami wewnętrznie objawionej myśli są 
wyobrażenia, obrazy świata zewnętrznego, i na sposób tegóż 
świata kontrfetowane wizerunki świata wewnętrznego, — ogól
niki i idee, — niejako jej triarii i hastati w nieprzeliczonem 
wojsku pomysłów, na które przecież, acz są duchowej natury, 
duchowego niema wyrazu. I znaku na nie u rzeczywistego 
świata myśl pożyczać musi. Któż te wyobrażenia formuje 
i składa, w które się myśl obudzona ubiera? Znamy tę siłę. 
Jest nią Wyobraźnia (um). Rozum samowładny poczytał ją 
za jednę z najniższych sług swoich, a my ją uglądamy, jako 
równiankę jego, jako jego żonę o równych prawach, jako matkę 
wszystkich pomysłów, z ojca Rozumu spłodzonych.

„Ważne z tak zmienionego stanowiska, jakie zajmuje
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Rozum do Wyobraźni i Wyobraźnia do Rozumu, wypadają 
następstwa.

„Obok pierwiastku Ducha myślącego, pojmującego, sądzą
cego, rozumującego w ogólności, postawion został pierwiastek 
tegoż Ducha innej natury, oblekający myśl w ciało, dający jej 
wyraz zewnętrzny, — pierwiastek kształtujący, formujący, obra
zujący, twórczy, — płodna matrzyca wszystkich pomysłów, 
wszelakich pojawów, w których się myśl Ducha wytłacza. 
Myśl, dotąd pojęta jako Oderwanie, znalazła żywioł ku Rze
czywistości i stała się zdolną pojawu, uzewnętrznienia, kształtu.

„Widzimy oraz, że między pierwiastkiem myślącym a kształ
tującym nierozerwana panuje Jedność, że oba są razem czynne. 
Jak  w naturze światło i ciepło razem powstaje i niema prze
działu między jednem a drugiem; podobnież jednocześnie prze
nika się działanie rozumu i działanie wyobraźni (działanie 
umysłu i umu). Niemożna powiedzieć, co jest wcześniejsze, 
a co późniejsze. Gdzie jest wrażenie, obraz, znak, tam już 
jest i myśl; a gdzie jest myśl, tam już i wyraz jej. Niema 
pojawu bez myśli, ni myśli bez pojawu.

„Powtarza się tu tylko odwieczne prawidło, że niema 
treści bez formy, ani formy bez treści. W chwili pojmowania 
odrywamy jednę od drugiej, ale rzeczywiście jedna bez drugiej 
istnieć niemoże. Czemże jest myśl, jeżeli nie treścią, a czem 
wyraz jej, jeżeli nie formą? Wyobraźnia (um) jest zatem 
w duchu jednostkowym równie istotną, jak Rozum; jest bowiem 
władzą, — potęgą, nadającą formy treściom ducha rozumowym, 
wyprowadzającą je czarodziejską siłą do bytu, do pojawu, — 
jest rozumu kształtem, ciałem. Wyobraźnia (um), uważana 
zwykle, jako władza duszy w znaczeniu podrzędnem, psyclio- 
logicznem, na podobieństwo pamięci, nabiera u nas władzy 
Ducha (Boga i duszy natury), a stanowi podobnie jego Istotę, 
jak Rozum.

„Najważniejszą atoli rzeczą jest tutaj następstwo takie. 
Istota ducha jednostkowego, pojęta tylko jako Rozum, była 
samą myślą, była oderwaniem. Zyskała wprawdzie wyraz



—  719 —

w życiu tego, lub owego człowieka, ale to był pojaw chwilowy, 
przypadkowy. Gdy ustało życie, a ciało się w proch rozsy
pało, duch jednostkowy niemiał już wyrazu swego, co byt na
dawał, i istniał tylko wspomnieniem Innych, Pamiątką,.........
Myśmy w istocie ducha odsłonili drugą jego potęgę: władzę 
formującą, kształtującą. I uczynić możemy wniosek, że skoro 
duch, siłą wyobraźni (umu), każdą myśl, z treści jego płynącą, 
oblekał w postać i formę, sam bez postaci i formy nietydzie, 
ale, że tą samą potęgą istoty swojej nada sobie kształt i wyraz, 
a po rozwiązaniu się ciała, które było jego mieszkaniem, nie-
przesłanie być jednostką wiedzącą sir, lub osobą nieśmiertelną........
I Duch bezwzględny (Bóg spekulacyjny), pojęty jedynie jako 
Mądrość, jako Rozum nieskończony, niemający ani początku, 
ani końca, musiał się rozwiać w miarę abstrakcyi. Wszechobe- 
cność Jego, to myśl Boża, wszędy utkwiona. Wiedza Jego, wie
dza wszystkich światów Ludzkości. Takie rozlanie się Boga 
w całej naturze Ludzkości nazywa się Panteizmem. — Uwa
żając rzecz z naszego stanowiska, dochodzimy do innego 
wypadku. Natura ducha jest wszędzie jedna i ta sama, ró
żna tylko stopniem potęgi i rozwoju swego. Na to zgadza się 
także Filozofia Rozumu (Spekulacya), pojmująca ducha jedno
stkowego w tej samej istocie, co ducha bezwzględnego; zgadza 
się i Religia, ucząca nas, że Bóg tchnął w człowieka tchnie
niem, czyli duchem swoim. Jeżeli zatem duch jednostkowy, 
to i duch bezwzględny musi być Rozumem i Wyobraźnią (umem). 
Niech ona się tam nienazywa wyobraźnią, jeżeli wyraz ten 
razi; niech nazywa siłą twórczą; byleśmy w niej widzieli ten 
sam pierwiastek, ubierający w ciało Myśli Boże, tę sarnę Po
tęgę Kształtowania, Formowania, Obrazowania, Tworzenia 
w ogólności. Dość, Wyobraźnia (um) jest równie Bożego, jak 
ludzkiego ducha własnością.

„Ufni w tę Potęgę twórczą, wywołującą każdą Myśl Bożą 
do bytu, powiemy, jak Dziewica Orleańska na zapytanie zło
śliwych sędziów: ażali Michał Archanioł, który się jej ukazał, 
był nagi? „Czy rozumiecie, odrzekła, że Pan Bóg niema czem
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przyodziać Świętych swoich ?“ Zaprawdę, byłby to Bóg zbyt, 
ograniczony, gdyby, wywoławszy świat cały do bytu i pojawu, 
swojej w łasnej Isto ty , swojego bóstwa do pojawu wywołać nie- 
potrafił i był samym eterem myśli z wiedzą, u ludzkości po
życzoną, sam bez wiedzy, bez osoby, bez wyrazu Istoty swej 
Boskiej. Duch bezwzględny, niezmierzony i nieskończony 
w treści, musi mieć tej treści odpowiednią formę, ale mieć 
ją  musi; inaczej treść jego nie byłaby treścią. lego wymaga 
wyobraźnia  (um), jako pierwiastek w nim kształtujący. Dość! 
Z wyobraźni w Duchu bezwzględnym wyrasta ta Prawda, że
Bóg jest i musi być Osoby.

,.Bóg sam, z tegoż powodu, co człowiek, jest myślący 
wyobrażający (umujący) zarazem. Każda myśl Jego staje się 
ciałem, czyli przeobraża  (umem kształtuje) się w ciało. Świat 
nieskończonych tworów, co wyszedł z łona Wszechmocności 
Jego, jest wyobrażeniem  (wyobrazowaniem) Mądrości Przedwie
cznej, a pierwotwory, czyli Ideały pierwotworów, są istotnemi 
wyobrażeniami (umidłami) Boga. Przed poczęciem światów 
Bóg je już wyobrażał (umował). I wyobraża  (umuje) wciąż 
te słońca i planety, które w niezmierzoności czasu i przestrzeni 
poczynają się i tworzą. Bóg Wyobraziciel (Umownik) jest, jako 
taki, Stwórca  nieba i ziemi i wszystkich rzeczy. Nie to, że 
Bóg jest, stanowi Jego Potęgę; ale to, że jest Stwórcą 
świata; — że go wyobraził (wyumował lub wyobrazował.)

„Myśl Boża jest prawem natury, a um Boży prawa tego 
formą. Myśl Boża jest dalej ideą, wr Ludzkości działającą, 
a um" Boży tej idei formą. Odwiecznemi siłami natury Bóg 
stworzył świat materyalny i ciągle go stwrarza, a wyobraże
nia (pierwowzory od umu urobione) Jego zamieniają się w rze
czy, tak, że świat ten nie jest dla Niego Przedmiotowością. 
Podobnież odwiecznemi Ideałami Bóg zbudził i wciąż zbudzą 
świat ludzkości, czem się dzieje, że i świat Ludzkości nieogra- 
nicza Boga, jako Przedmiotowośc. Gdy więc ani natura, ani 
Ludzkość nie jest Przedmiotowością dla Boga, jest przeto Bóg 
i w jednej i wr drugiej sam  sobą, i musi być Jednią tego, czem,
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jako Bóg stwarzający, jest w naturze, i czem, jako Bóg, Ludz
kość rozbudzający, jest w Ludzkości.

„Są trzy potęgi umnicze, czyli urn w trzech różnych dzia
łaniach swoich: 1) Obraźnia (Obrazowanie Boże), potęga umu 
bezwzględnego. 2) Wyobraźnia (Obrazowanie ludzkie), potęga 
umu względnego. 3) Przeobraźnia (Obrazowanie w Przyrodze
niu), potęga umu przedmiotowego.

„Działania tych trzech Potęg umniczych wyróżniają się 
wedle tego, czy się bez materyału, czy na materyale, czy w ma- 
teryale wyrabiają. Działanie pierwszego rodzaju jest stwarza
niem, czyli wyprowadzaniem form z niczego. Formy takie 
będą pierwotne. W nich się objawia Potęga Boga, jako Stwórcy 
wszech rzeczy; potęga Obraźni Jego. — Działanie drugiego 
rzędu jest tworzeniem, czyli wyprowadzaniem form nowych 
z danego już materyału. A że tym materyałem są formy pier
wotne, będzie to przetwarzanie istniejących form na?nowe for
my, które dla tego pochodnemi nazywamy. W nich się obja
wia potęga człowieka, jako Twórcy, potęga Wyobraźnia jego. — 
Nareszcie działanie trzeciego rzędu nie jest ani stwarzaniem, 
ani tworzeniem, bo do tego obojga potrzeba woli i wiedzy, 
które są w Bogu i w człowieku tylko, jako w bezwzględnym 
i względnym duchu. Jest to stan tworzenia się form samych 
przez się w materyale stworzonym. Natura niczego nie stwarza, 
niczego nietworzy, ale w niej się wszystko tworzy bez wiedzy 
i woli. Wiedza i wola tego, co się tam tworzy, jest bezwzglę
dnie w Bogu, a względnie w człowieku. Tworzenie się to jest 
nieustającem przeobrażeniem się form raz danych, wedle da
nych prawideł; jest rozwijaniem się materyalnem tworów na
tury i przechodzeniem jednych w drugie, przez co w całej 
naturze utrzymuje się życie. Formy te dla tego nazywamy 
przechodnemi. I człowiek, jako objekt, tworzy się bez wiedzy 
i woli swojej, niepanuje nad przechodnemi formami ustroju 
swego, któremi powstaje, rozwija się i kończy żywot jego w na
turze. W formach przeehodnych objawia się potęga natury, 
potęga przeobraźni, będąca nieustającą form Metamorfozą.“

1'anteon. Tom J11. — W. 46
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Libelt, rozłożywszy tak przedmiot swój, zapuszcza się 
w szczegóły. I przez dwa tomy wylewa z siebie morfozoficzne 
bogactwo istne. Iśdź dalej za nim niemożemy i niechcemy. 
Dzieło jego wydrukowane. Komu więc o to chodzi, niech się 
o nie postara i pilnie je przeczyta.

CLXXXYIII.

Zakończenie o Wlorfozofii.

Dało się tu wyjątki z Libelta, zestawione tak, iż naukę 
jego wyobrazić sobie już można, przynajmniej w ogóle. Cze
mu to się uczyniło? Przedmiot to zbyt trudny, bo nietylko 
transcendentalny, ale i formalny, tj. odnoszący się do tamtego 
świata, jako pierwiastku form  w Przyrodzeniu, Duchu i Czło
wieczeństwie, oraz w Umiejętnościach zwyczajnych, Formę 
opracujących, w Matematyce, Loice, mianowicie zaś Estetyce. 
Przedmiot to wreszcie, nietylko nowy całkowicie, ale i niezwy
czajny, a nawet poniekąd tern rażący, iż Fantazyą, matkę 
twórczości ludzkiej artystycznej, przypisuje się Bogu, jako Sza
farzowi kształtów i postaci w naturze oraz pięknej Sztuce. 
Otóż, co dwa duchy, zupełnie inaczej usposobione i z odmien
nych stanowisk zapatrujące się na rzecz tę sarnę, wypowie
działy; to podoła przecież zapalić światłość w duszy czytel
nika, a to tern bardziej, że obaj zgadzają się z sobą i jeden 
drugiego wyjaśnia.

Rzecz sama u Libelta i u mnie jest w gruncie zupełnie 
jednaka. U mnie Bóg umuje, a umując tworzy niebiańskie 
pierwowzory rzeczy, oznacza i kształty i postaci, lub nadaje 
im formy. Ideały swe przenosi on tak na niejaźń, lub mate- 
ryą świata, jak np. snycerz na drzewo, a posążnik na ka
mień. U Libelta znowu Duch bezwzględny wyobraża, a wyo
brażając obrazuje, lub kształtuje świat. Jest jedna i ta sama 
myśl, a tylko wyrażenie jej odmienne. Tożstwo rzeczy tu tern
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jawniejsze, iż Libelt sam, jak każdy widzi, uważa urn za naj
ogólniejszą nazwę potęgi wyobrażającej i za fantazyą , a dzieło 
swe nazywa Systemem Umnićtwa.

Ja  twierdzę, że Bóg umując, jako Jaźń w jądrze Niejaźni, 
kształtuje tak powszechny świat, jak ludzka jaźń przynależne 
do siebie ciało, a umiejąc, jako Jaźń jaźni ludzkiej, urabia 
umiejętność kształtów powszechnego św iata; czyli, że umując 
z niebios wszechświatowych, stwarza rzeczy formę, a umując 
z niebios człowieczeńskich, stwarza umiejętności tej formy, 
Matematykę, Loikę i Estetykę. Podług mnie, niejedynie Stwór- 
czość, ale i Twórczość wszelaka pochodzi od Boga, a nietylko 
wiszące śród Eterów słońca i ziemie, nietylko postać ogólnego 
świata i wszelakiej rzeczy, lecz także olejne malowidła i ka
mienne posągi po naszych galeryach sztuk pięknych, opery 
muzykalne i poezye, są w gruncie dzieła Boże; że kształto
wnikiem i budowcą wszystkiego jest właściwie we wszystkiem 
obecny i przez wszystko się odsłaniający, lub na wszystkiem 
się obrazujący sam Bóg. Podług mnie, wygląda Bóg, nie je
dynie z dna wszelakiej treści, ale i z dna wszelakiej tormy, jako 
transcendentalny wszystkiego grunt; a patrząc na rzeczy i po
staci ich, na ludzi i urodę ich, widzi się, nietylko dzieła Boże, 
lecz także samego Boga. Libelt zaś wypowiada to samo po 
swojemu, twierdząc, że dla Boga, ani w naturze, ani we świę
cie ludzkim niema nic przedmiotowego.

Jest to prawda rzetelna, lecz tylko ze stanowiska tran
scendentalnego, lub, jak Spekulacya wyrażać się zwykła, bez
względnego. Poglądając zaś na rzecz tutecznie i względnie, 
nie mysłowo, ani umysłowo, ale rozumowo, to świat powsze
chny i ludzki, ze wszystkiemi swemi kształtami, postaciami, 
formami, świat, który Bóg stworzył i od siebie wyróżnił, jest 
w obech Boga, jako swórczego Kmiotu jedynego, stworzonym 
odeń przedmiotem, a to tak samo, jak np. malarz, który ukoń
czywszy obraz, widzi w nim, nie jedynie Ideał swój, lub sa
mego siebie, ale zarazem i dzieło własne, lub utworzony od sie
bie przedmiot. Między Bogiem a stworzonym od Niego świa-

46*
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tem pozostaje zawsze ta sama różnica, co między malarzem 
i jego obrazem. Wszystko to uznaje także Libelt, a odgarnia
jąc Przeobraźnią i Wyobraźnią troskliwie od Obraźni, tj. świat 
powszechny i świat ludzki od Boga, sadzi je tern samem, jako 
stworzoną od Boga Przedmiot owość.

Nawet na trzy charaktery formo iw dr czego umu, na Obra- 
źnią, W yobraźnią Przeobraźnią , zgoda! Ja  tylko, nadawszy 
wyobraźni znaczenie inne i wyróżniwszy ją od umu, jako 
i wyobrażenia od idałów, nazwałbym to inaczej, np. urn Boży , 
lub stwórczy; urn ludzki, lub twórczy, i um na piersiach p r z y 
rodzenia pracujący , siebie nieświadomy, który jest sprawcą 
wszech przeobrażeń. Że zaś w króciutkim mym Morfozofii 
Rysie rzeczy tej nietykam wcale, tego powód jest taki. W Pan
teonie tym odsłoniło się już um w naturze działający, lub 
Przeobraźnią, przy wykładzie nauk przyrodzonych, tak empi
rycznym, jak spekulacyjnym, gdzie materya i siły przelewają 
się z kształtów w kształty, dając ciągle przeobrażeń pasma; — 
odsłoniło się również um ludzki, lub W yobraźnią, przy nau
kach humanistycznych, gdzie człowiek tworzy państwa, ko
ścioły, socyalne i polityczne społeczeństwa formy, tudzież przy 
Matematyce, Loice i Estetyce. Tutaj niebyło już potrzeby 
rzeczy tej roztaczać na nowo. Tu jako na stanowisku trans- 
cendentalnem, na którem staje Morfozofia, chodzić mogło je
dynie o um Boży, lub Obraźnią. I dało się też dostateczne 
o rzeczy tej wyobrażenie.

Pomimo Jednakości gruntu rzeczy, wielka przecież tu mię
dzy Libeltem a mną zachodzi różnica. On i ja stoimy na 
zupełnie innych stanowiskach. Libelt, jak wyznaje sam, opiera 

tylko co do formy  na Myślini, ale co do treści na Heglu. 
Ztąd gra u niego koniecznie główną rolę duch bezwględny, zna
czyć mający Boga. Ale Libelt, właśnie w skutek loicznych 
Myślini i religijnych Narodu naszego wymagań, odpada od tego 
ducha, który jest panteistyczny i uznaje Boga za osoby. Sta
wia się więc ciągle w odniosłościach do ducha bezwzględnego, 
a muszą usprawiedliwiać bezprzestannie swoje odeń odstępstwa
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i odpady, zapląduje się w położenia, z których wybrnąć tru
dno bez szwanku. Ztąd jego rzecz zawilsza od mojej. Ztąd 
także poglądy jego i stanowisko inne. — Ja tymczasem po
stawiłem się zupełnie odmiennie. Heglowskiej mądrości, ani 
nawet co do treści, ani nawet przez połowę, nie hołdowałem 
nigdy i nie hołduję. Spekulacyą zaś, w Kosmopei mej zacho
dzącą, a w większej części na mądrości Heglowskiej opartą, 
uważam za przeciwieństwo Empiryi, za drugą Umiejętności 
ludzkiej, świata tego się tknącej, Jednostronność i Krańcowość, 
słowem, za drugie magnesu Myśli od Prawdy rzetelnej zbo
czenie. A porzuciwszy ją wreszcie całkowicie, przechodzę do- 
Huraanistyki, Morfozyki, Etyki i Filozofii, której Absolutem 
Osobistość, a treścią Bóg i tamten świat. Ona u mnie odda- 
wna odbyta, przezwyciężona i zapomniana. Ani myśliłem
0 niej, gdym przekładał tu Morfozofią. Jej Duch bezwzględny, 
czy to panteistyczny, jak w Heglu, lub też pozyskujący wre
szcie Osobistość, Świadomość i wolą własną, a wyswabadzający 
się przez to od człowieka, jak w Kremerze i Libelcie, nie jest 
mi Bogiem. To tylko niejaźń, na której dnie utajona jaźń, 
lub jeden z wielkich Tytanów. Ażeby mógł on stać się Bo
giem, na to potrzeba, ażeby zamienił się w Jaźń Bożą, a mia
sto być Duchem bezwzględnym, był Duchem świętym. Ale
1 wtedy byłby dopiero trzecią osobą w Trójcy, nie zaś Bogiem 
Ojcem, lub Bogiem najwłaściwszego znaczenia. Mój Bóg oso
bisty umować może, jak człowiek, i tworzyć pierwowzory, ideały, 
formy. Ale, jak Buch bezwzględny wyobraża, bez pożyczenia 
sobie głowy ludzkiej ? Oto trudność, w której, dzierżąc się tre
ści Heglowskiej, popadł nasz Libelt, a którą przezwyciężyć 
mógł tylko z wielkim mozołem.

Najciekawsza rzecz w Libelcie, pod filozoficznym wzglę
dem, jest to, że przeniósłszy urn, lub wyobraźnią, w istotę Du
cha bezwzględnego i uznawszy w Bogu pierwiastek kształtujący, 
w idei bezwzględnej sztukmistrzowski Ideał, widzi się zniewo- 
lon do uderzenia czołem przed Osobistością Bożą, tudzież przed 
osobistą nieśmiertelnością ludzką. Czemuż więc w Osobistości
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nieuznał Absolutu? Nieprzyszło mu na myśl koniecznie to na
stępstwo, które uwolniłoby go ocl Hegla i niemieckiego na rze
czy poglądu. Jest to zupełnie jasna, że Bóg, umiejący ubie
rać wszystkie swe myśli w ciało, gdy stwarza Przyrodzenie, 
sam także zdolny być musi nadać sobie stosowny kształt; 
że duch ludzki znowu, umiejący ideały, a nawet mrzonki swe, 
ubierać w ciało, najdzie moc w sobie, po odrzuceniu od siebie 
tutecznego ciała, lub po śmierci ziemskiej, do urobienia sobie 
odpowiedniego k szta łtu ; że wreszcie, i Bóg i Nieboszczyk, 
mając kształt, występuje koniecznie, jako istota osobista.

Rzecz dziwna! Widziało się i u mnie taką sarnę zdobycz 
filozoficzną, lubo w postaci innej. Widziało się ją w Teozofi, 
gdy mówiłem o Piękności, jako jednej ze Światłości Bożych 
tudzież o wynikających z niej Przymiotach Boga, które są: 
postaciany, światlany i człwieczeński; gdy okazywałem, przy tej 
nagodzie, wyższość chrześciańskiego ideału od niemiecko - 
spekulacyjnej idei. Jest to prawda nieomylna, że Estetyka 
i sztukmistrz wszelaki, malarz i poeta, śledząc istotę Piękno
ści i Ideałn, zdobędzie w końcu zawsze osobistego Boga, by też 
i panująca Filozofia, nawet tak silna jak Heglowska, nic a nic 
o Nim wiedzieć nie chciała. Już Kremer, który wydał Listy 
z Krakowa o Estetyce, i Libelt, który pisał Estetykę, obaj 
dzielni Estetycy, są twierdzenia tego dowodem. Ale Bóg oso
bisty niestoi na tej duchów estetycznych potrzebie. Inaczej 
byłby On li wymagalnikiem Estetyki, bez miary mniej znaczą
cym od podobnegoż wymagalnika w Etyce. Filozofia, która 
pozyskuje wreszcie stanowisko transcendentalne, wyznać musi, 
że jedynie Osobistość może być Absolutem. Ona też niesie 
najlepszy i prawdziwy dowód osobistego Boga.

Jeden z naszych mędrków paryskich, nie znający nic wyż
szego nad Politykę i sekciarskie gazet artykuły, mówiąc o Li
belcie, tak się do mnie odezwał: „Czyli to nie dowód niedo
łęstwa i upadku dzisiejszego ducha narodowego, iż nalazł się 
u nas ktoś, co napisał Filozofią fantazyi, a usprawiedliwia 
przez to poetów i marzycieli, których zgoła idealny Plato wy-
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pędzić chce ze swej Rzeczypospolistej ? Nic więcej mebrakme, 
krom jeszcze tego, ażeby Polak jaki wydał Filozofią uczucia 
i wziął pod opiekę ogólne u nas możnych bab panowanie. 
Ujmuję się za Libeltem i popieram go podobną nauką własną. 
Gdyby tak naród cały miał sądzić, to Libelt byłby, zaprawię, 
Demokrytem w nowej i wielkiej Abcłerze!

Mówiło się już dawniej, że nauki formy, których,Filozo
fią jest Morfozofia, usiłują dobrać się do istoty rzeczy i wy
drzeć wiekuistość z uścisków Znikomości; że mianowicie Este
tyka, pojmując Piękność, która jest tameczna, poleca sztukmi
strzowi Apoteozę. Widzi się wreszcie z Libeltowych badan, 
że duch ludzki, umiejący ideały i mrzonki swe ubierać w ciało, 
najdzie moc w sobie do utrzymania kształtu swego, który od- 
źwierciedli na znikomem ciele, czyli do utrzymania swego je 
dnostkowego bytu i pozyskania nieśmiertelności osobistej. Apo
teoza i nieśmiertelność więc dają się słyszeć już tu ta j. lo  tez 
wprowadza nas w kraj Apoteozy i Nieśmiertelności, lub wiro
wy Kosmozofii dział, w (Jzyozofią. ^

Odbyło się tu  Morfozofia dość krótko. Czemu? Bo tie- 
ścia jej to jedynie, że Bóg umuj Do wyprowa
dzenia i okazania tego niepotrzeba rozległych rozpraw. Libe 
dał nam wreszcie Morfozofia, jakiej żaden z europejskich lu
dów nieposiada. Do dzieła jego zatem odsyła się czytelnika 
po dalsze szczegóły.



c.
KOSIOZOFH DZIAŁ TRZECI.

UZYOZOFIA
LUB

FILOZOFIA ISTOTY ŚWIATA I ETYKI.
APOTEOZA ŚWIATA, RZECZY I LUDZI. 

NIEŚMIERTELNOŚĆ, ŻYWOT WIEKUISTY.

POWRÓT ŚWIATA TEGO W  TAMTEN 
ŚWIAT, I TRYUMF ISTOTY NAD JAWEM.

CLXXNIX.

Omówienia rzeczy wstępne.
Uzyozofia, zwana ocl greckiego wyrazu ovoia, quintessentia, 

znaczy Umiejętność, dającą istotę istoty, lub istoty samejże 
iściznę. Jaka być może ta Kwintessencya, ta istoty samejże 
iścizna?

Od początku rozwijanej w Panteonie tym Filozofii aż do 
miejsca tego przekłada się istotę rzeczy. W Teozofii ukazuje



się Bóg, a w Ktyzeozofii tamten świąt tą  istotą. Stereozofia 
podaje nam istoty tej treść, a Morfozofia jej formę. Uzyozofia 
będzie tego Boga i tamtego świata, a zarazem znanej już nam 
transcendentalnej treści i formy iścizną, lub ostatecznym wy
ciskiem, winnym moszczem, alkoholem. Że zaś stanowi ona 
trzeci Kosmozofii dział, przeto Boży Tokaj ten odnosić się 
musi do Filozofii świata, tj. nie do niebios, lecz do ziemi. 
W szystko to rozciekawia na przedmiot, mający zajmować nas 
ninie. Ale ja k i on? To właśnie odgadnąć trzeba.

Zna się już, że Uzyozofia sporządza trzeci Kosmozofii 
dział i ostatnią Filozofii część. Okoliczność ta  ułacnia nam 
odkrycie jej przedmiotu, lub onej ostatecznej Boga, świata, 
wszystkiego iścizny. Będzie to koniecznie coś takiego, o czem 
w Filozofii tej jeszcze się nieczyniło,' a co ma wielką wagę 
i powinno być zgłębione.

Przełożyło się już Boga i tam ten świat, jako istotę tego 
świata. Mówiło się o stworzeniu Jaźniaków, lub ludzi, ma
jących się narodzić, i o stworzeniu ludzi żyjących, tj. o ludziach 
in potentia i o ludziach in actu. Ale niemówiło się o N ie
boszczykach, lub o ludziach in sempiterno. I niepodało się 
jeszcze tego, co stanie się z nami po śmierci. Otóż rzecz 
bardzo ważna i wymagająca filozoficznych poszukiwań. Ona 
więc musi być przerzeczoną istoty iścizną i Uzyozofii przed
miotem.

Lecz m ało ! Także Wszechistnienie, ze słońc, ziem i rzeczy 
złożone, ma swych nieboszczyków. Mówiło się o duchach, 
przeobrażających się w przyrodzone siły, o niejaźni, dającej 
początek materyi, o Słowie Bożem, stającem się ciałem i kształ- 
tującem widzialne postaci wszystkiego. Lecz nietknęło się 
jeszcze tego, co robi się z zagasłych już niebios i światów, 
żyjątek i rzeczy. Poznało się istotę tego, co jest, ale nie tego, 
co było, co już minęło i przeszło. Jeżeli rzeczy rozwiewają się 
w nic, to wtedy nic będzie ostateczną ich iścizną, a Nihilizm 
najprzedniejszą Prawdą i Mądrością. Jeżeli zaś na dnie ich 
jest byt wiekuisty, jako to już wiemy, który daje im początek;
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to trzeba byt ten zadzierżyć i okazać umiejętnie także po ich 
ziemskim końcu. Albowiem on, jako wiekuisty, nie znika 
i znikać niemoże, a pozostając tutaj, występuje jako ostateczna 
wszystkiego iścizna.

Słowem, poznało się ludzki i powszechny Żywot doczesny, 
a poznać się ma ludzki i powszechny Żywot wiekuisty.

Co tedy Uzyozofii przedmiot i istoty wszystkiego iścizna? 
Nic innego, tylko: Pośmiertny byt wszech Żywostanu, lub 
końcowy rzeczy i ludzi Bożosłan.

%
&

Wypadek ten, który otrzymało się właśnie przez prosty 
domysł, najduje od następującęgo Wywodu umiejętnego i po
twierdzenie i rozświetlenie.

Istoty samejże iścizna, to w Kosmozofii tyle, co transcen
dentalna transcendentalności światowej iścizna. Co to znaczy? 
Transcendentalnością światową jest tamten świat, jako świata 
tego rdzeń, jądro, istota. Tamten świat zaś, stawszy się tym 
światem i przeniósłszy się z Wieczności w Czas, ubrał się 
w szaty Znikomości. — Ależ Znikomość, czcza mara, mamona, 
próżność nad próżnościami, niemoże być ostatecznym Stworzy
ciela świata zamiarem; niemoże być końcowym wszechistnienia 
kresem. Inaczej Bóg tak wielkiego, bo chrześciańskiego i iście 
filozoficznego pojęcia, równałby się dziecku ludzkiemu, a stwa
rzając świat, puszczałby, miasto słońc i ziem, w niezmierzone 
Eterów przestwory bańki mydlane. Już tu jedna uwaga jest 
dostatecznym przedmiotu uzyozoficznego, tudzież jego Prawdzi
wości i konieczności dowodem.

Nie! Wszechmocny Bóg, którego wielkie dzieła widzi się 
na niebie i na ziemi, nie stwarza baniek mydlanych. Rzecz 
się ma cale inaczej. Na dnie Znikomości jest tamten świat 
i Słowo Boże, lub Byt rzetelny, wieczno-trwały. Tamten świat 
i Byt taki musi przeto w końcu końców przezwyciężać Zni
komość i sadzić się jako zwyciężka nieznikomość, lub tryumfu-



jąca Nieprzemienność. Dalej! Na dnie Znikomości, z nicestwa 
i niebiańskiego Bytu złożonej, jest Wieczność. Zaś Wieczność 
nieda się zjeść od Czasu, będącego wciąż chwilką, jak np. Słon 
niemoże być zjedzon od komara. Wieczność musi więc na
reszcie przełamywać Znikomość i wyczyniać się, jeżeli nie jako 
wieczność sama, lub światorodna, pierwotna, tameczna^ to 
przynajmniej, jako wieczność ziemska i tuteczna, lub jako 
Wiekuistość. — Nieprzemienność i Wiekuistość, to tedy osta
teczny stwarzającego świat i przelewającego Wieczność w Czas 
Boga cel i zamykający wielkie dzieło Stworzenia świata
Boży Akt.

Jest to zwycięstwo końcowe tameczności nad tutecznoscią, 
lub, jako stoi w napisie ustępu tego, Powrót tego świata 
w tamten świat, a tryumf istoty nad Jawem. Jest to Apoteoza 
rzeczy i ludzi, a wyświęcenie się niebios z ziemi, lub bytu 
z mary i nicestwa. Jest to, krótko mówiąc, B ożosian  wszech- 
istnienia, którym kończy się powszechny, a znany już nam 
Żywostan. Jest to Żyw ot w iekuisty, do którego wylewa się tak 
Żywot docześny, jak wszelaka rzeka do morza. A B ożostań , 

lub Żyw ot w ieku isty  jest właśnie transcendentalna transcenden- 
talności światowej, lub samejże istoty iścizna.

Co zatem Uzyozofia? Umiejętność, odnosząca się do wie
kuistego Żywota rzeczy i ludzi, lub do ich końcowej Apoteozy, 
do ich zniebiańszczenia i zboienia, do powrotu icli końca w ich 
początek, do wylewu Kosmozofii w uiszczoną i urzeczywistnioną
na ziemi Ktyzeo- i Teozofią.

P rzedm io t u zyozo ficzny  został więc już pozyskany. Teraz 
przystępuje się do głównych jego oznaczeń.

*  *

Treść i Forma, jak wiadomo, kojarzą się zawsze w czem- 
ściś trzeciem, co stanowi obu Istotę. Otóż pierwszy Kosmozofii 
dział, lub Stereozofia, odsłania nam transcendentalną świata 
treść; drugi zaś Kosmozofii dział, lub Morfozofia, odsłania
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transcendentalną świata form ę; trzeci wreszcie Kosmozofii dział, 
lub Uzyozofia, obopóli w sobie tg transcendentalną treść i tg 
transcendentalną formg, a odsłania transcendentalną świata 
istotę, lub końcową, wszystkiego iściznę. Ma sig tutaj wigc 
najtranscendentalniejszą, bo aż potrójną w sobie, czyli co do 
treści, formy i istoty, transcendentalną transcendentalność. Jest 
to znak, że tutaj już ostateczne słońca Filozofii Przesilenie, 
po za które nieidzie sig ani wyżej, ani dalej, lub że tutaj 
najgórniejsze, dla powszednieli umysłów niedostgpne, a wszelakoż 
światu i człowiekowi od Boga przeznaczone niebiosa. Nic tedy 
dziwnego, że mnóstwo ludzi, niepodołając do wysokości tak 
wysokiej myślą swą dosiggnąć i tamże rospatrywać przedmiot, 
wątpią o żywocie wiekuistym, lub przeczą go całkowicie. Ale 
to jedynie własna ich wina.

Stąd takie nastgpstwo: Ponieważ Żywot wiekuisty, ta 
końcowa wszystkiego iścizna, ukazuje sig transcendentalną 
transcendentalnej treści i transcendentalnej formy kojarznią; 
przeto tkwi w nim, jak w każdej Istocie, koniecznie treść 
i forma doń przynależna. Cóż stąd? Oto Nieboszczyk, czy 
rzeczowy, lub też, co bardziej nas obchodzi, ludzki, jest, nie 
pierwowzór czysty, jak Ideał Boży, ani jaźń czysta, jak jaźniak 
niebieski, ale z pierwowzoru i ideału Bożego urobiony Real; 
jaźń, obleczona w treść i formg sobie właściwą, lub w ciało 
i postać, które docześnie nosiła, a które zjednoczyć z sobą na 
wieki wieków i, stosownie do istoty własnej, utamecznić w sobie 
miała. Zmartwychwstanie ciał i tameczna nieboszczyków postać, 
to zatem, nie jedynie transcendentalność, ale i realność naj
wyższej potggi.

Ciało nieboszczyków jest tameczne, zaczem bez cigżkości, 
bez nieprzenikliwości i bez wszystkich innych przymiotów 
tutecznej materyi. Ono niecielesne. A gdy snują sig niebo
szczyki, to wyglądać tak muszą, jak oświetlone czarodziejskim 
blaskiem ruchawe postaci w Panoramie.

Że Uzyozofia, w której transcendentalna treść i trans
cendentalna forma świata pozyskują umiejgtne obopólenie, jest



Stereozofn i Morfozofii kojarznią, rzecz jasna, która niewymaga 
rostoczy dalszej.

*
*

W Kosmopei wyłożyło się Etykę, w której okazuje się, 
że jak człowiek sam, tak i moralność jego jest początkiem 
i końcem, pierwiastkiem i celem Przyrodzenia; że Cnota 
wszystkiego świata istotą. Jakoż Osobistość jest Absolutem, 
Alfą i Omegą Bytu, a Cnota Osobistości, zaczem i Bytu ca
łego istotą. W Kosmozofii przeto chodzi o istotę tej istoty 
świata, lub o ostateczną moralności i cnoty iściznę. To też 
Uzyozofii rzecz. Ona daje transcendentalne moralności i cnoty 
ugruntowanie. Jako w Teo- i Ktyzeozofii dla Teologii, a w Ko
smozofii dla Kosmopei całej, tak w Uzyozofii, która jest osta
tnią Kosmozofii częścią, dla Etyki, tej ostatniej części Kosmopei, 
Filozofia wyrzec ma ostatnie słowo. A słowom tern jest Żywot 
wiekuisty.

Jako Uzyozofia ugruntowywa Etykę? Przypomina się 
Czytelnikowi, że Etyka, usiłując uzasadnić rzecz swą trans
cendentalnie, lecz niepodołając tego, robi Boga i tamten świat, 
niebo, piekło, nagrodę i karę po śmierci koniecznym Umieję
tności swej Przypustnikiem. Tutaj Przypustnik ten zamienia 
się w umiejętnie ugruntowaną i nieomylną Prawdę.

Stąd nowe rzeczy naszej oznaczenie: Uzyozofia, odsłania
jąca Żywot wiekuisty, jest Filozofią Etyki.

~k *k

Najtranscendentalniejszą świata treścią jest Puch święty, 
jako Bóg-świat, z którego wydobyły się duchy, lub przyrodzone 
siły, a za pomocą duchów tych niejaźń, lub materya. Również 
najtranscendentalniejszą świata formą jest Puch święty, jako 
sprawca wszech natchnienia, lub wszech tworzenia, tak Bożego 
jak ludzkiego; jako ponik wszech ideałów, Bożych i ludzkich;
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jako pierwotna moc wszecli obrazowania i postaciowania. Otóż 
Żywot wiekuisty, jako istota treści i formy tej, jest istoty 
Ducha świętego ostateczną iścizną. Duch święty pracuje, to 
w Bogu, to we świecie, to w człowieku, ażeby wyczynił Istotę 
Bożą, którą jest On sam, a przeprowadziwszy przez żarłoczne 
Żywostanu i bieżącej chwili płomienie, wyświęcił ją  w końcu, 
jako powszechny Bożostan, uobrazowany wszystkiemi postaciami 
świata upłynionego, lub jako apoteozowaną Rzeczywistość, jako 
Wiekuistość. — Krainy wiekuistego Żywota, to tedy Galerye 
malowideł i posągów panoramowych, z tego świata wziętych, 
a w tamten świat przeniesionych, lub Pinakoteka obrazów 
tego świata, które Duch święty z pierwowzorów niebieskich 
przeistoczył w dziejowzory ziemskie, lub z ideałów Bożych 
w reały Boże. — Uzyozoficzne Pola Elizejskie, to tedy osta
teczna wszech czynności i pracy Ducha świętego dzielnica.

Co tedy Uzyozofia? Filozofia świętoduskich Wiekuistości 
komnat i nieskazitelnych jej mieszkańców.

*
■/.-

Prosi się o dobre zauważenie tego, że jest między Wie
cznością a Wiekuistością wielka różnica, Wieczność odnosi się 
do Boga i niebios świato-twórczych, lub do tamtego świata, 
jako pierwiastku rzeczy, a wiekuistość do ziemi i do tego 
świata w apoteozie, do ostatecznego rzeczy kresu. Pierwsza 
wszystkiego Alfa, druga wszystkiego Omega. Tamta kolebka, 
ta grób świata. Tamta niebiańska istota, ta ziemska istoty 
tej iścizna. Z wieczności wypływa, a do wiekuistości zapływa 
wszech Żywot. Wieczność stoi po lewicy Bożej, jako Pier- 
wostan, mający się stać Żywostanem, jako świat in potentia, 
pragnący wywędrować w kraj obiecany, lub na piersi Zniko- 
mości; a Wiekuistość stoi po prawicy Bożej, jako Bożostan, 
jako świat in sempiterno, jako Żywot już dokonany i do 
Wieczności wracający. Pomiędzy zaś światem in potentia, 
a światem in sempiterno harcuje krótko-trwały świat in ac tu ;
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lub pomiędzy tajemniczą. Wiecznością, a cichą, niemą W ie
kuistością gra i grzmi hucznie ciągle falująca i wrzekoma Do
czesność.

Jeżeli ma się na uwadze ludzi, to Wieczność jest Jaźnia- 
ków, a wiekuistość nieboszczyków dziedziną Bożą.

Tamten świat, stosownie do tego, co przełożyło się wła
śnie, ma podwójne znaczenie. On Pierwostan i Bożostan, 
początek i koniec, pierwiastek i cel wszystkiego. On istota 
i iścizna rzeczy. Poclobneż, tj. równie podwójne ma znaczenie 
niebo, a nawet piekło. I tak  w niebie są jaźniaki i niebo
szczyki, a do piekieł, zwanych otchłanią, spadł przedstworzenny 
Szatan ze swymi duchami i udają się dusze potępieńców.

Uzyozofia zatem nie Wieczności, lecz Wiekuistości jest 
Filozofią. Wieczności Filozofia wykłada się w Teo- i Ktyzeo- 
zofii, tudzież w Stereo- i Morfozofii.

#  *

Jest również wielka między Żywotem wiekuistym, a Nie
śmiertelnością różnica. Bóg, k tóry Wieczność wciela w Czas, 
a przeprowadza Czas w Wiekuistość, daje wszystkim bez wy
ją tk u  jestestwom Żywot wiekuisty; nieśmiertelność zaś staje 
się tylko istot tych udziałem, które zarobić sobie i zasłużyć 
na nią umiały. Żywot wiekuisty, jako utwór wiecznego Boga, 
k tóry nicestwa, a z niem nic znikomego niestwarza i stwarzać 
niemoże, spotyka i rzeczy i ludzi, nieśmiertelność zaś tylko 
człowieka. Na wszystkich ludzi czeka Żywot wiekuisty, a tylko 
sławny człowiek pozyskuje nieśmiertelność. Żywot wiekuisty 
odnosi się do tamtego świata, do nieba i piekła, a nieśmier
telność do tego świata, do dziejów, lub rzewnych wspomnień 
w bieżącej chwili. Żywot wiekuisty Boże, a nieśmiertelność 
człowiecze dzieło. Żywot wiekuisty związan jest z jaźnią samą, 
a nieśmiertelność tylko z imieniem. Jaźń idzie do niebios po 
żywot wiekuisty, a zostawia, pospołu z ciałem, nieśmiertelność 
swą na ziemi. Nieśmiertelność znał już dobrze pogański świat
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i kusił się o nią wszystkiemi siłam i; żywot wiekuisty zaś 
odsłonion nam został właściwie dopiero przez mędrca nad 
mędrce, którego dość podziwiać niemożna, przez naszego Zba
wiciela i jest sprawą Chrześciaństwa.

Zadanie jaźni ludzkiej, k tóra od początku swego wieczna, 
a na końcu wiekuista, jest pozyskać sobie nieśmiertelność i zo
stawić po sobie pam iątkę na tym świecie. Nie dość jej być 
jedynie wieczną, albowiem to li dana jej od Boga zdolność do 
nieśmiertelności; zdolność zaś wszelaka, gdy się jej nieurzeczy- 
wiści, jest puste nic. Z wiecznej stać się powinna nieśmier
telną. Jeżeli tego zaniechała, niespełniła posłannictwa swego 
na ziemi, a odpowie za to przed Stwórcą i Sędzią swoim. Kto 
zaś wraca do Boga z patentem zarobionej ciężko za życia 
tego nieśmiertelności, ten pójdzie do najgórniejszych Zbawiciela 
bugajów.

Bóg jest przedwieczny i wieczny; świat z rzeczami swemi 
wieczny i wiekuisty, a człowiek wieczny, wiekuisty i nieśmier
telny. Daje się często słyszeć takie wyrażenie: „Bóg nieśmier
telny.“  Jest to bardzo niewłaściwie. Gdyby miało się Bogów 
tak  wiele, jak  ludzi, a jeden z nich zasługą swoją wielką 
pozyskał sławę u innych i unieśmiertelnił swe im ię; taki Bóg 
byłby, zaiste, nieśmiertelny. Ale Bóg jest jeden, a panuje nad 
jaźniakami, ludźmi i nieboszczykami jednako. Chyba dla tego, 
że stworzył świat i rządzi nim arcymądrze, a przez to unie
śmiertelnia się pomiędzy ludźmi, zasługiwałby na imię Nie
śmiertelnego. Ale i tak  nieidzie. Czemu? Tylko Śmiertelny 
stać się może Nieśmiertelnym , co z samego znaczenia wyrazów 
już jasna, a Bóg nigdy śmiertelnym niebył i niebędzie.

Uzyozofia jest tedy Filozofią wiekuistego żywota, nie zaś 
hilozofią Nieśmiertelności. Ta do niej nienależy wcale. Nie
jednego zadziwi ten wypadek, ale on prawdziwy. W łaśnie 
z powodu tego Uzyozofia dać musi Nieśmiertelności troskliwszą 
odprawę, co będzie rzeczą następującej rostoczy.



CLXL.

Uzyozoficzna N ieśm iertelności odprawa.

Można w sposobie Greków i Rzymian pisać, jak Cycero, 
o Nieśmiertelności ludzkiej wiele, a niemieć o Żywocie wie
kuistym ani wyobrażenia. Wszystkie niemal dzisiejsze i z chrze- 
ściańskich już czasów pochodzące rozprawy o Nieśmiertelności 
są w tem położeniu. Najdą się w nich mnogie Nieśmiertelności 
rodzaje, jako np. Metamorfoza materyalna, Palingenezia du
chowa, Metempsychoza żywostanowa, chwała historyczna, roz
mowa i obcowanie z przeszłemi i przyszłemi pokoleniami za 
pomocą książek itp., ale brak w nich rzeczy najgłówniejszej, 
tj. Nieśmiertelności osobistej, lub jaźniowego Żywota wiekui
stego. Uzyozofia nasza przykłada wreszcie ostrze do sęku, 
daje to, czego dotąd nikt dać nieumiał, i sprawia nowy tryumf 
nauce Zbawiciela. Ale, nim ona przystąpi do rzeczy, musi 
uprzątnąć przeszkody i utorować sobie drogę. Jedną z prze
szkód takich jest Nieśmiertelność, którą bierze się zwykle 
za to samo, co żywot wiekuisty. Potrzeba tedy przeszkodę tę 
usunąć.

Nieśmiertelność niejest rzeczą Uzyozofii, lecz rzeczą nauk 
niższych i już przełożonych. I tak Empirya jest Filozofią 
Metamorfozy, lub Nieśmiertelności materyalnej, a Spekulacya 
Filozofią Palingenezyi, lub Nieśmiertelności duchowej. Mate
matyka jest Filozofią form rzeczowych, lub Nieśmiertelności 
kształtów materyi, a Loika Filozofią form myślenia, lub Nie
śmiertelności kształtów ducha. Humanistyka wskazuje drogi 
do Chwały i jest Filozofią Nieśmiertelności ludzkiej, a Estetyka, 
mając malarstwo i posążnictwo, zatrzymuje postaci sławnych 
ludzi dla przyszłych czasów; mając zaś poezyą, opiewa wielkie 
ich dzieła w nieskazitelnych pieśniach, i wyczynia się Filozofią 
Nieśmiertelności w najpiękniejszej Apoteozie toświatowej. Etyka 
wreszcie, budząc najgorętszą miłość Cnoty i pędząc za nią na
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stós płomienny, na bohaterską śmierć, na męczeństwo, jest 
Filozofią Nieśmiertelności najwyższego rzędu, bo tworząca. 
Świętych Pańskich. Atoli wszystkie te Nieśmiertelności zachodzą 
li na ziemi, nie w niebiosach. Uzyozofia ma tutaj tylko ten 
obowiązek, ażeby nauczyła ludzi, co staje się w niebiosach 
i na łonie wiekuistego żywota z bohaterami, przybywającemi 
tam w wieńcach Nieśmiertelności na skroniach, lub dała Nie
śmiertelności wszelakiej ostateczne i transcendentalne dopeł
nienie. To też niniejszej rosprawy rzeczą.

Duch święty, jako się już zna, jest Żywota wiekuistego 
Sprawcą. Ale On także wszech zdolności, talentów i jeniuszów, 
za pomocą których pozyskuje się nieśmiertelność, Szafarz nie
biański. On tedy Żywota wiekuistego i Nieśmiertelności Dawca. 
Najpiękniejsze Jego dzieło, gdy stawi nieboszczyka, ukorono
wanego Nieśmiertelnością ziemską, przed Bogiem Ojcem i Bo
giem Synem, a sławiąc jego, zasługami ziemskiemi wyświęconą, 
niebiańską wartość, upewnia mu w najgórniejszych niebiosach 
Żywot wiekuisty! O rzeczach tych niewiedzą nic a nic nauki 
kosmopeiczne, a jeżeli teologia o nich coś mówi, to tylko, 
powtarzając jakieś tam Słowa Objawienia, których myśl dla 
niej niezrozumiała, lub tylko odwołując się do ślepej wiary. 
Uzyozofia zaś pokazuje tu filozoficznie grunt rzeczy i utwierdza 
rzecz umiejętnie.

Ale, pomimo otrzymanych wszech Ducha świętego darów, 
niepozyska się Nieśmiertelności bez świetnych, Bogu miłych, 
a Człowieczeństwu pożytecznych Czynów.

Co właściwie Czyn ? Odróżniaj go od Dzieła. Świat Boży 
jest Boże, a świat ludzki w ogóle, wyjawiający się w miastach, 
siołach i zbożodajnych łanach, w umiejętnościach i sztukach 
pięknych, w przemyśle i rzemiośle, w państwie i społeczeń
stwie, człowiecze dzieło. Bóg, wprawdzie, czyni świat, a czło
wiek czyni naukę, sztukę, rzemiosło, lecz ani Boży świata, ani 
ludzki nauki, sztuki i cudówr przemysłu wyczyn niejest czynem. 
To jedynie dzieła. Zgoła samo cziynienie świata, nauki i sztuki 
nieznaczy czynu. Wyjawia się w niem właściwie stwarzanie,
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tworzenie, lub pracowanie około dzieła. — Czyn Boży i ludzki 
tkwi, nie w tem, co na piersiach świata Bożego i w umieję
tnościach lub sztukach ludzkich powstaje, ale w tem , co 
w skutek wszechmocy Bożej, we świecie powszechnym, a pod 
przewodem Ducha świętego we świecie ludzkim się staje; — 
tkwi, nie w dziełach, lecz w dziejach; nie w tem, co się 
urabia, ale w tem, co się uiszcza i dzieje. Słowem, chodzi tu, 
nie o utwory Boże, lub ludzkie, ale o sprawy Boże i nasze, 
przez które Bóg odprawuje Ilzady swe na ziemi. Jako na 
teatralnej, tak i na światowej scenie główną rzeczą Akcya.

Areną czynów Bożych i ludzkich najprzedniejszą jest Hu
manistyka. Secyalistyka podaje, jako już wiemy, Ideał Boży, 
tknący się ostatecznych przeznaczeń i celów Człowieczeństwa, 
tj. Ideał Królestwa niebieskiego na ziemi. A Ideał ten urabia 
się teoretycznie; jaśnieje, jak słońce Zbawienia świata, budzi 
ogólne pragnienie uiszczenia swego i zapala krocie ludzi do 
czynu. Jest to czyn in potentia, lub pierwiastek wszech czynu. 
— Polityka znowu ukazuje się pracą Ludzkości około urze
czywistnienia, choć w części pewnej, Bożego Ideału, który 
wyświęcił się w Socyalistyce, a stał się ogólnego dążenia celem. 
Tutaj sadzi się czyn in actu w całej gorącej Rzeczywistości 
wyjawu swego. — Historya wreszcie pokazuje nam sławnych 
mężów, którzy niegdyś nad cząstkowem Ideału Bożego urze
czywistnieniem szczęśliwie pracowali, a których za to Ludzkość 
uwielbia. Otóż czyn in sempiterno, lub w świetle swej Nie
śmiertelności ziemskiej.

Najważniejsza na tem miejscu, że Ideał Boży, mający 
uiścić się za pośrednictwem ludzkiego Czynu, idzie przez trzy 
powiaty Czasu, a kładnie się w Socyalistyce, jako Przyszłość, 
wyjawić się mająca; w Polityce, jako Teraźniejszość, pracująca 
około tego wyjawu; w Historyi zaś, jako Przeszłość, dokona
nym wyjawem tym już wypełniona i nieprzemiennie stojąca. 
Trzy te Czynu Przystojnie, grać będą, lubo w innem znaczeniu, 
ważną w Uzyozofii samejże rolę, a pokazują przez to Pokre-
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wieństwo Nieśmiertelności z Wiekuistym Żywotem. Stąd zwraca 
się już tutaj szczególną na nie uwagę.

Przyszłość, Ideałem Bożym brzemienna, działa na Tera
źniejszość, a wskazując jej uroczy cel i postępu ogólnego świętą 
sprawę, popycha ją do Czynu. Przeszłość znowu, w której 
dawniejszy Ideału Bożego zakres jest już całkowicie uiszczony 
i uzasadnił się silnie w postaci panującego reału, działa ró
wnież na Teraźniejszość, a wskazując jej przez szereg szczęśli
wych, lub nieszczęśliwych prób dawniejszych, najstosowniejszy 
środek do cele, zagrzewa ją do Czynu. Najczęściej atoli od
działywa ona, w skutek miłości własnej, do pojęcia łacnej, 
przeciw zamachom i gwałtownym natarczywościom żądającej 
odbyć połóg swój Przyszłości, stawi jej opór uparty, a zachę
cając przez to tern bardziej świat do Czynu, wywołuje gorące 
walki. Nic na świecie nienarodzi się bez macierzyńskich bo
leści. Teraźniejszość w końcu, z jednej strony od stali Przy
szłości, a z drugiej od krzemienia Przeszłości silnie uderzana, 
rada nie rada, zapala się iskrą Czynu, która rozognia cały 
świat ludzki i staje się panującej socyalnej lub politycznej, 
a zawsze historycznej budowli pożarem.

Wszystko to wykłada Humanistyka, która jest Filozofią 
Czynu. Ale Uzyozofia przynosi Filozofii tej dopełnienie, wska
zując nam ostateczne i transcendentalne następstwo z niej 
takie: Kto walczył na ziemi we wszystkich trzech powiatach 
czynu za myśl Bożą, a okryty bliznami i uwieńczony Nie
śmiertelności ziemskiej wawrzynem, staje w końcu przed Bo
giem, tego Bóg przytuli do piersi swej, Cnotę i Chwałę mi
łującej, jako ukochanego Syna, a policzy w poczet swych 
Bohaterów niebios i Świętych Pańskich, którzy, nie już w dzie
jach ludzkich, jako czcigodne, lecz czcze imiona, ale osobiście, 
oblicznie, jaźniom , lub rzeczywiście żyją i zbawienia doznają.



Jednakże Czynu niebędzie, jeżeli Woli braknie. Czyn 
zawisł od woli i gruntuje się na niej całkowicie. Trzeba mieć 
wolą, do pozyskania Nieśmiertelności; inaczej nieidzie. Nie
śmiertelność nieprzypadnie na nas tak sama, jak Żywot wie
kuisty. Etyka jest Filozofią woli. Pogląda się więc tutaj 
przelotnie w jej treść.

Jako Humanistyka w „Królestwie Bożem na ziemi“ dla 
Człowieczeństwa całego, tak Etyka w „Bożo-obrazorvościil dla 
człowieka pojedynczego wystawia niebiański Ideał. Silnej, nie
złomnej i wytrwałej woli potrzeba, ażeby poddać się pracy 
około urzeczywistnienia na Osobie swej etycznego Ideału. Bożo- 
obrazowość pozyskać i ciągle ją na sobie przedstawiać, lub żyć 
i działać, jako Bóg wcielony, to, zaiste, nie fraszka. Ale ma 
się ku temu dość siły i potrzeba tylko chcieć szczerze. Wola 
albowiem, jako rzecz jaźni, odnosi się do tamtego świata, jest 
potęgą niebios, a równa się Wszechmocy Bożej.

Wola nasza dobra, to Wolność istna, jedna ze Światłości 
Bożych. W każdej zaś Światłości Bożej ogniskiem jest Bóg 
sam, a z Nim i wszechmoc Boża. Wola zaś zła, to niewola 
i niedola, na której spodzie Szatan z czarną swą demoniczności 
potęgą. Diabeł też zowie się tak od greckich wyrazów dla 
fiovlrj, co znaczy: zła wola.

Dobra wola zgadza się zawsze z wolą Bożą, albowiem 
Bóg ma tylko dobrą wolą, a dobra wola Jego jest najwyższej 
Mądrości skutkiem i najrzetelniejszą Wolnością. Człowiek 
dobrej woli jest wolny prawdziwie, jako Bóg sam, a przynaj
mniej, jak Aniół, który niema i niechce mieć woli innej, krom 
Bożej. On usiłuje odgadywać myśl Bożą i zastósowywać się 
do woli Bożej. Im wola jego zgodniejsza z wolą Bożą, tern 
świętsza. I oto widzi się ninie, jako w Filozofii woli moral
ność przeobraża się w wolność i świętość, a człowiek już za 
życia tego wkracza w tamten świat i namaszcza się jaźniowo 
do niebios.

Zła wola znowu jest zawsze odpadem od woli Bożej, jako 
jedynie dobrej. Budzą też ją w nas demony, albowiem jaźń
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nasza, z gruntu boska i niebiańska, powziąćby jej niemogła. 
Służyć Bogu i zgadzać się z wolą Jego, to Chwała nasza, 
a służyć demonowi, np zmysłowości, rozpuście, idei klubistów, 
zemście, wszech niecnocie, to hańba wielka. Kto robi się nie- 
jaźni brańcem, jest z początku zwierz, a na końcu czart. Ro
kosz woli naszej przeciwko woli Bożej sprowadza na świat 
wszech klęski, biedy i nędze. Tylko posłuszeństwo Bogu, jako 
niepodległość istna, wiedzie do zbawienia.

Demony znają Prawdy te nieomylne. Stąd też usiłują 
przedewszystkiem obłąkać rozum ludzki, ażeby przezeń wolą 
naszę skierować na drogi nieprawe. I szepcą nam do ucha, 
że Posłuszeństwo Bogu najcięższa niewola, a zgadzanie się 
z wolą Bożą brak woli własnej. Niekiedy wołają głośno za 
sławnym Niemcem Herderem, „że człowiek, choć upada, błądzi 
i swywoli, wart więcej od wszystkich wojsk Aniołów bez woli.“ 
Tym sposobem demony zwodzą tłumy całe, a to tak dalece, 
że chociaż wszyscy są do Nieśmiertelności wezwani, tak mało 
ma się tu Wybranych.

Gdy nareszcie ułożyły się tak nieszczęśliwie światowe 
sprawy, i gdy ludzie uronili w sobie daną im od Boga samo
dzielność, lub dobrej woli wszechmoc, rozsiadły się na ziemi 
szeroko i swobodnie demoniczne potęgi, a panują na niej 
wszechwładnie. Tu np. Rząd despotyczny, tam Władza ko
ścielna, indzie Stronnictwo Czarnych, indzie obóz Czerwonych 
wykonywa Terroryzm, a siłą brutalną i przestrachem spędza 
Rzesze z torów Powinności moralnej. Każda z tych demoni
cznych potęg, otrzymawszy już berło światowe, 'chce upewnić 
sobie spokojną Przyszłość. Stara się więc o to, ażeby obałamucić 
młodzież i nadać jej już w szkołach stosowne do celów swych 
wychowanie, tj. aby skierować wolą je j  ku pożytkowi własnemu, 
a zdobyć ją dla siebie przody, nim rozświeci się w niej świa
tłość Boża, wszystkim ludziom dana, a dobre im drogi wska
zująca. Wydrzyj słowikowi oczy, a będzie ci śpiewał dzień 
i noc! Spaczyć Rozum , a spaczy się także wolą! Polityka to
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bandy piekielnej, z Bogiem walczącej, a służbie demonów od
danej, dziś ogólna i dobrze już znana.

Bohater niebios, poznawszy całą niesłychaną potęgę Sza
tana na biednej ziemi, a powtarzając słowa Modlitwy Pańskiej: 
„Święć się wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziem ij czuje 
się wezwany do walki z takowym rzeczy stanem. I widzi to 
za przenajświętszą Powinność, stawić opór woli Szatana, ażeby 
spełniła się wola Boga. Ale mało ludzi tak myśli i czuje, bo 
wszyscy niemal są już spodleni. Ztąd idzie on za wolą Bożą 
do więzienia, na rusztowanie katowskie, na stós płomienny, 
słowem, na Chrystusowy krzyż. Nie potępiać, lecz sławić go 
należy, by też porwał się nierozsądnie i przedwcześnie, albo
wiem, kto idzie drogą walki straszliwej z przemocą, a ofia
ruje na ołtarzu Bożym i ludzkościowym siebie samego; ten 
idzie drogą Pańską i pozyska nieśmertelność.

A do poświęcenia siebie i wszystkiego mamy usposobienie 
i moc z niebios. Tylko rozdmuchać w sobie tę istotę, a bę
dzie w nas wielki etyczny płomień, który stać się może pie
kła na ziemi pożarem. W jaźni ludzkiej, równie jak w Jaźni 
Bożej jest wolna ivola, człowiek więc może dokonać wszy
stkiego, co tylko zechce. Cała rzecz, by gotów był umrzeć, 
gdy będzie potrzeba, i chciał.

Jaźń ludzka, to jeden z wiecznych promieni Jaźni Bożej. 
Wybieża ona z Jaźni Bożej i zawraca do niej w końcu swej 
drogi; wisi u niej, jak ziemia u słońca, a bez niej znikłaby 
natychmiast i rozwiązała się w nic. Światłość Boża jej świa
tłość, a Bóg jej jądro, ognisko, oś i piasta. Jak ona tkwi 
w Bogu, tak znowu Bóg tkwi w niej. Ztąd właściwa jej Od- 
blaskowość Boga. Ona obraz i podobieństwo Boże, wyraz 
Boży, sobowtór niebios i ziemi Pana. Ale to wszystko li co 
do wewnętrznego jej usposobienia. Zadanie jej, stać się tern 
in actu, czem jest in potentia, a urobić się na to własną wolą, 
pracą i zasługą, czem wyszła z rąk Bożych, do czego ma 
otrzymaną od Boga zdolność, ku czemu popycha ją głos su
mienia i szlachetna, z uczucia samej siebie wynikająca duma.
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Ztąd Bożo - obrazówość, nie jedno pierwiastek, ale i ostateczny 
jej cel. Do niej godzić mają wszystkie jej uczucia, myśli, 
przedsięwzięcia i czyny, na niej zależy jej moralność, świętość 
i wewnętrzna wartość, jej wola dobra, wolność, cześć i sława, 
jej wszystka niebiańska istota. Jeżeli tego zaniecha, odpada 
od Boga i staje się służebnicą otaczających ją na okół i wpły
wających na nią silnie złych duchów, tj. okoliczności.

Nie dość! Jaźń ludzka, Jaźni Bożej świątnica, stolica i słu
żebnica, jest wieczna w sobie, jako Bóg sam. Wieczność Boża 
wstępuje w nią i robi ją swym baldakimem. Tak, jaźń ludzka 
jest wieczna w sobie jako wiecznego Boga żywy przybytek. 
A wieczny Bóg, mieszkający w niej i dzierżący ją u siebie, 
wieczności jej grunt. Lecz ona wieczna in potentia i li jako 
dzieło Boże. Wieczność tę atoli wyświęcić ma in actu, tj. 
wyrobić ją z siebie za siebie własną siłą i pracą, jako Bóg 
wyrobił z siebie za siebie świat; uczynić ją  zasługi swej na
bytkiem i owocem, przeobrazić w osobistą nieśmiertelność. 
Co znaczy jej katowski miecz, szubienica, śmierć! Wieczność 
jćj transcendentalną istotą, a wiekuistość portem tamtego 
świata, do którego nieomylnie prędzej, lub później przybije. 
Czemuż więc niema iśdź przez ofiary i poświęcenia, przez 
wielkie czyny, aby zarobić sobie na nieśmiertelność i gorniej- 
sze niebiosa? Sromota jej, gdy o tem wszystkiem niewie i wie
dzieć niechce, a żyje, jak dusza robacza, w ziemskiego twa
rogu słodyczach!

Filozofia Nieśmiertelności, którą, dopełniając Humanistyki 
i Etyki, podało się tu w rączych zarysach, zaiste, nektar i am- 
brozya olimpijskich Bogów, tudzież ogień on, w którym Te- 
tyda kąpała synka swego Achillesa, a którym zgorzał w sza
tach Dejaniry Herakles; ogień, w którym matki polskie na
maszczają do walki z wrogiem i na śmierć męczeńską uko
chanych swych jedynaków. Ona atoli ziemska tylko Żywota 
wiekuistego ozdoba.

Kto, — nie od egoistycznej rachuby na pośmiertną na
grodę w niebiosach, — ale od miłości dobrego i uczucia moralnej
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powinności wiedzion, przeszedł wszystkie, zwyż i z daleka wska
zane etyczne ognie, a stanąwszy przed Bogiem, odsłania opa- 
rzelizny i nabyty ciężką pracą na ziemi Nieśmiertelności wie
niec; temu, jako świeciła tutaj, tak świecić będzie tam świa
tłość wiekuista. Nieśmiertelnym przyobiecuje i daje Uzyozofia 
w tamtym świecie równe w Bogu Zbawienie.

Po tej Nieśmiertelności odprawie przystępuje się do wła
ściwego powiatów tych przedmiotu.

CXCI.

Główne Żywota wiekuistego Posady.
Bóg, zabierając się do stworzenia świata, wydobył z sie

bie dwa jego najtranseendentalniejsze pierwiastki, jeden dla 
Człowieczeństwa, drugi dla Przyrodzenia. Pierwiastkami temi 
są: Bóg, Syn i Buch święty.

Bóg Syn, jako Bóg-człowiek, i Duch święty, jako Bóg- 
świat, są Bogiem, ale już od Boga Ojca, lub od Boga samego 
odgarnionym. Oni tedy już człowieczeński i powszechny świat 
w niebiańskim zarodku. A jaki zarodek ten, taki i wszystek zeń 
wywiniony i wyrosły utwór. Tamten świat przeto jest tego 
świata, niebo ziemi, a Bóg człowieka i wszystkiego istotą. 
A istota ta pozostaje i pozostać musi bez zmiany, albowiem 
ona Boża.

Bóg Syn daje Człowieczeństwu, a duch święty Przyrodze
niu początek. Że zaś duch święty, jako on Łącznik w Ró
wnaniu: „Jaźń — Jaźń “ lub jako wstęga, wiążącą Ojca z Sy
nem, jest, nieprzestając wcale być Bogiem i trzecią Osobą 
w Przenajświętszej Trójcy, już niebiańskim niejaźni, lub nie- 
osobistości pierwiastkiem, a krom tego ukazuje się odgarnioną 
od Ojca i Syna istotą Bożą, która stanowi obu treść, lub pod- 
siatę, amborum substantiam; przeto Bóg kładnąc za sobą 
Ducha świętego, oddziela od siebie ten niejaźni i nieosobisto-
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ści pierwiastek, a własną istotę, treść i podstatę czyni Czło
wieczeństwa oraz Przyrodzenia, lub w ogóle Świata pierwoeiem.

Istota Boża okazuje się Prawdą. Prawda tedy nieprze- 
mienny ciała grunt. Nieprawda, jaka się we świecie wyjawi, nie- 
raoże być czem innem, tylko mamoną, ułudą, marą. Kłam ten 
znika, a Prawda pozostaje. To jasna rzecz.

Prawda wyczynia się przedewszystkiem i głównie jako B yt, 
a Byt ten Byt Boży, z Bucha świętego pochodzący, zaczem 
nieprzem ienny. Niebyt, jaki się we świecie wyjawi, niemoże 
być tedy czem innem, tylko przelotną i wycieńczającą się wnet 
z deszczu Znikomości Chmurą. Nicestwo tu znika, a B yt po
zostaje. To również rzecz jasna.

Byt jest, jak z Teozofii wiadomo, nieogarniony , wieczny 
i wszechobecny. Bóg tedy przeznacza Nieogarnioność, Wie
czność i Wszechobeeność na ezynnice świata. W człowieku zwija 
On czynnice te transcendentalnie i wewnętrznie, lub tak, jako 
sam ma je w sobie, jako ma je Syn, lub w ogóle Jaźń. I to 
jest Nieskończoność pełna, istna, prawa. W Przyrodzeniu zaś, 
jako w niejaźni, rozwija On czynnice te zewnętrznie, lub 
urabia z nich nieogarniony, wieczny i wszechobecny Bez
miar ogólnego świata, który będąc bez granic, a okazując 
wszędy granice, stanowi i sprawuje Nieskończoność ułomną, 
lub wardawą.

Nieogarnioność, to już Przestrzeń bez granic;  Wieczność, 
już Czas bez początku  i końca , a Wszechobeeność Rzeczywi
stość, lub podzielna, cząstkowa Obecność. Ale to wszystko 
jeszcze w przedstworzennych niebiosach.

Niebo, z Trójcą Przenajświętszą, z Jaźniakami i Duchami, 
jest już świat, lecz tamten, lub taki, który sporządza świata 
tego istotę i transcendentalny grunt. Świat ten jest tylko 
tamtego świata odsłonem. Świat ten przem ija , tamten pozo
staje. Nie ten, ale tamten jest wielkiej wagi i niepospolitego 
znaczenia. Jeżeli chcesz świat ten rozumieć, znać musisz 
świat tamten doskonale.

Jak wyobrażać sobie tamten świat, nim ubrał się w szaty
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tego św iata; tamten świat, będący istotą, rzeczy, a najdujący 
się jeszcze na łonie Boga? Jak myśleć przedstworzenne niebo? 
Jest to wychylająca się już z Boga Nieogarnioność, ona nie
biańska Przestrzeni krynica, zaczem już Kula bez granic. Jest 
to wybłyskująca już z Boga Wieczność, ona bezpoczątkowego 
i bezkońcowego Czasu koleba. Jest to Wreszcie Wszechobecność, 
jako nieskończonej Rzeczywistości i wszystkich Obecności szcze
gólnych matka. — Że zaś Wszechobecność ma za wewnętrzne 
swe sprawczynie Nieogarnioność i Wieczność; że pierwsza jest 
jej treścią, druga jej formą, ona sama zaś obu istotą i wyra
zem; że ona znaczy ich Różnojednią, Obopólenie i Zlew; to 
tamten świat i niebo, o które tu chodzi, występuje, jako nie
ogarniona i wieczna w sobie oddzielonego od Boga i pierwia
stkiem świata uczynionego, nieskończonym Bezmiarem będą
cego Bytu Obecność, lub jednem słowem Obecność, a Obecność 
istna, jedynie prawdziwa i wszech Obecności studnica święta.

Tak, tamten świat, jako świata tego jądro i piasta, lub 
niebo, jako transcendentalna ziemi i wszystkiego istota, to 
jedna i jedyna, nieogarniona i wieczna Obecność. Na łonie 
Obecności tćj niema jeszcze powiatów czasowych; niema ró
żnic pomiędzy tern, co było, jest i będzie. To jedno, ciągle i za
wsze to samo Jest; nieogarnione i wieczne, lub nieskończone 
Jest; niezamącone, ani zachmurzone niczem Jest; jasne i czy
ste, jak Światłość Boża, Jest; słowem, absolutne, bezwzględne 
Jest. A piękny bardzo Obecności tej wyraz stanowi biblijne 
słowo o Bogu: „Jam jest, który Jest; —  tudzież znany z Mi
tologii słowiańskiej Bóg Bogów Jessa. Tylko, co tutaj odno
sić się ma do Boga, odnosi się właściwie do niebios, lub pier
wiastku ziemi.

Prosi się bardzo o dzierżenie krzepkie danego tu Obecno
ści niebiańskiej, będącej duszą wszech obecności ziemskich, lub 
Obecności istnej, tego absolutnego Jest, tego słowa o Bogu: 
„Jest, które Jest, lub tego Jessy znaczenia! Między Wszech- 
obecnością a Obecnością zachodzi ta jedynie różnica, że pier
wsza odnosi się do Boga, a druga do świata; że pierwsza jest
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jedna i jedyna, a druga rozmaita; że tamta Jednością, a ta 
Wielością. W obu atoli tkwi ta sama nieogarniowość i w/e- 
czność. Obecność, to tyle, co tamtem świat, co niebo! Jest to 
transcendentalna, w niebie istniejąca i niebem będąca istota 
świata. Jest to najpierwsza i główna Żywota wiekuistego,
0 który nam idzie, Posada. Bez niej trudna, a nawet niepo
dobna, pojąć byt i znaczenie Żywota wiekuistego.

Duch święty, wyczyniwszy z siebie Istotę Boga i zrobi
wszy ją tamtym światem, lub niebem, położył główną wieku
istego żywota Posadę. On czuwać będzie nad tem, ażeby śród 
zawieruchy toświatowej śród ciągłych początków i końców, na
rodzin i śmierci, żywot wiekuisty niezaginął. Jego to dzieło, 
iż Żywot ten wszystkiego iścizna.

% *

Tytany spadły z niebios w otchłań. Co znaczy to wła
ściwie? Obecność nieogarniona i wieczna, lub tamten świat, 
transcendentalna świata tego istota, słowem, niebo przedstwo- 
rzenne zostało w jasnej i cichej klarowności swej zamącone 
zachmurzone, zaburzone. Z łona jego wykluło się i na pier
siach jego utwierdziło się Nicestwo, a rozdarło je w dwa poł
cie : w niebo przedstworzenne i w niebo pozastworzenne. Samo 
zaś zajęło pomiędzy niebami temi środek, zwany bardzo pię
knie i bardzo dowcipnie otchłanią. A w otchłani tćj powstają 
nieznane niebu dziwy. Duchy zrokoszowane były Bytem, są 
Nicestwem, a będą Siłami przyrodzonemi. Były Jaźnią, są 
Niejaźnią, a będą Materyą. Były Aniołami, są nieosobistemi 
potęgami, a będą demonicznością i Złego na ziemi przyczyną.
1 oto w objęciach Obecności niebiańskiej powstały trzy po
wiaty Czasu ziemskie, lub różnice wielkie pomiędzy tem, co 
było, jest i będzie!

Tym sposobem z macińca Wieczności wydobył się Czas 
z trzema dzielnicami swemi, a obecność niebiańska, jedna i je
dyna w sobie, przeobraziła się w trzy pomiędzy sobą bardzo
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różne Obecności, tj. w Przyszłość, Teraźniejszość i Przeszłość. 
Są to trzy Obecności wciąż inne, bo światem in potentia, in 
actu et in sempiterno będące, lecz każda z nich jest w gruncie 
jednako jedną i tą samą niebiańską, lub istną Obecnością; 
jednym i tym samym światem tam tym ; jednem i tern samem, 
wyjawiającem się na ziemi stopniowo, lub w trzech potęgach 
niebem. — Co tedy otchłań ? Tu dopiero daje się poznać naj
prawdziwsze jej znaczenie. Jest to świat ten, rozdzielający 
tamten świat w dwa tamte światy, odmienne od siebie, jeden, 
będący jego początkiem, a drugi, będący jego końcem; — 
jeden, jako jego istota, drugi zaś, jako ostateczna jego iścizna.

Dało się ninie drugą główną wiekuistego Żywota Posadę. 
Już tutaj on zdobyty i uzyozoficznie utwierdzony. Ale potrze
buje on mnogich jeszcze roztoczeń, nim stanie się dla wszyst
kich głów rzeczą jasną, pewną i nieomylną.

Przystępuje się więc do tych rostoczeń, które rzuci się 
już hurmem i bez systematycznego spoju. Taka ucz odpowiada 
podobno najbardziej duszy polskiej usposobieniom. Rostoczenia 
te wreszcie stanowią dalsze wiekuistego Żywota posady, są 
przeto rzeczą tu bardzo konieczną.

*
Hz Hz

Ze spadem duchów w otchłań powstała niejaźń i narodził 
się Czas. Jaki? Naturalna, że taki, jaki panować może i pa
nuje w otchłani, lub w tym świecie i żywocie, tj. teraźniejszy. 
A co on? Walka bytu i nicestwa, narodzin i śmierci, początku 
i końca, a to od pierwszej do ostatniej chwili każdego jestestwa. 
Walka bytu, którym były demony, z nicestwem, w które de
mony te się przeistoczyły; walka bytu, lub zdrowia i dobrego 
stanu rzeczy, z nicestwem, lub chorobą i zepsuciem, świeżością 
i sparciałością, a walka bezprzestanna, tocząca się od wieków 
na wieki. Tutaj, tj. w otchłani, w której właśnie jesteśmy 
i żyjemy, w każdej chwileczce byt staje się niczem, a nic znowu 
bytem; byt daje rzeczom początek, a nic daje im koniec; byt



je wskrzesza, jako np. coroczną wiosnę, a nic znowu zabija, 
jak coroczną jesień; byt je podnosi, jak odbudowane miasta, 
a nic znowu rozsypuje w gruzy, jak Babilon, Niniwę i Palmirę. 
Wieczność przeobraża się tu w bieżącą i natychmiast znikającą 
godzinę, minutę, sekundę, a Obecność niebiańska, niezmierzona 
i wieczna w sobie, zamienia się ciągle w marne coś, rozwią
zujące się rychło w nic. A toś wiato we bałwany tamtoświato- 
wego bytu, stającego się, to niczem, to znowu bytem, jako się 
podnoszą, tak i opadają, jak bałwany wielkiego, a niespokoj
nego morza. A piana ich, z której rodzi się Afrodyta, lub 
Żywot tuteczny, jako powstaje, tak znika, ustępując miejsca 
pianie innej. A to wszystko trwa tak i koziołkuje bez prze
stanku.

Co zatem Czas teraźniejszy? Jest to powszechna Zniko- 
mość. Jest to wielka Rospadlina na łonie Obecności niebiań
skiej, a nieprzemiennej, w której Obecność ta popada w suchoty, 
staje się Obecnością pozorną, lichą, wardawą i ludzi łudzącą, 
jak Feja Morgana, lub Syrena. On podróż Bytu przez pstre 
krainy Nicestwa i walka ze zbójeckiemi jego potęgami, nie- 
bespiecznemi dla duszy i ciała. On morze burzliwe, przedzie
lające dwa lądy stałe: Czas przyszły i Czas przeszły, lub 
wieczność, mającą się narodzić i wieczność już uiszczoną. On 
żywot mszyc, biorących dwugodzinny taniec swój w słońcu za 
całkowitą wieczność. On biblijna Próżność nad próżnościami, 
Mamona i króciutka mara senna.

O, jakże głupi Szatan! Podniósł rokosz przeciwko Bogu. 
Czemu ? Pragnął być drugim Bogiem i zniweczyć Byt od Boga 
stworzony, a tymczasem sam przeobraził się w nic. Chciał 
Obecność wiecznotrwałą znieść. Niesprostał temu i wywołał 
przez to do wyjawu Obecność efemeryczną, lub Znikomość. Tak 
tedy bez woli i wiedzy dopomógł Bogu do stworzenia świata, 
a dopomógł Mu, nie, jako drugi Stwórca, co byłoby wielką 
dlań chwałą, lecz jako niejaźń, jako nicestwo, lub jako drugi, 
obok stwórczego Słowa Bożego stojący, świata materyał. Tego 
jedynie dopiął, że we świecie tym, jako otchłani, panuje on,



a to tak dalece, że Chrystus sam każe się nam modlić co
dziennie do Boga w wyrazach: „Święć się wola Twoja, jako 
w niebie, tak i na ziem i!11

Czy myślisz, że Szatan, sprawiwszy w Obecności niebiań
skiej otchłań ziemską i na łonie wiecznego bytu nicestwo, 
a odzierżywszy nad Znikomością panowanie, pokonał Boga 
przez to, iż tutaj jego nic pożera wciąż Boży byt ? Bynajmniej! 
Szatan służy i płuży Bogu zgoła wtedy, gdy obraca się prze
ciwko Niemu; bo i któż Bogu podoła? Obecność niebiańska 
pozostaje od wieków na wieki tern, czem jest, i zalepia ciągle 
rospadlinę, która co chwila tworzy się w jej objęciach; — 
a byt wieczny, chociaż dostaje się w ogniami żarłoczną czeluść 
nicestwa, wychodzi z niej, jak Feniks, zawsze zwycięzko. Zni- 
komość, to tylko skandynawska, wielka, jak morze, studnica 
Hoergelmer z dwunastu rzekami Eliwagaru, czyli miesiącami 
roku, przyjmująca z Niflu, a oddająca do Muspelu swe miodem 
i mlekiem płynące wody, — lub ona biblijna rzeka, wypływa
jąca z Edenu, a dzieląca się w cztery rzeki: Fyson, Gihon, 
Chydekel i Eufrat es, tj. w cztery pory roku; słowem, rzeka 
przerzynająca kraj Obecności istnej, po której brzegach z jednej 
strony Obecność wieczna, a z drugiej Obecność wiekuista. 
Szatan zrokoszowany sprawił to jedynie, że niebo wieczne 
przepływać musi wody tego Gibraltaru, ażeby stać się niebem 
wiekuistem, lub że istota wszech bytu kąpać się w nich musi, 
ażeby stać się mogła wszech bytu iścizną.

Byłoby tak, zaiste, jako myślisz, tj. że Szatan pokonywałby 
Boga, a nicestwo pożerałoby Boży byt; że Znikomość niwe
czyłaby Wieczność, a krótko-trwała ziemska mara długą i nie- 
przemienną Obecność niebiańską; gdyby się miało jedynie Czas 
teraźniejszy. Ale po brzegach Gadesu tego stoją z jednej 
strony słupy Heraklesowe Przyszłości, a z drugiej Atlas, dźwi
gający na barkach świat stary i w Przeszłości żyjący. Widziało 
się to już przy spadzie Tytanów w otchłań, że pospołu z te
raźniejszym czasem powstaje koniecznie czas przyszły i czas 
przeszły. Czas przyszły, to niebo samo, niebo przedstworzenne,
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lub niebiańska Obecność wieczna, mająca się w Obecności 
ziemskiej skąpać i w tym świecie wyjawić. On stawia natych
miast na miejscu tego, co Teraźniejszość chłonie i niweczy, 
byt nowy, a zawsze bez miary lepszy, postęp świata wyraża
jący i dalej świat rozwijający. A Czas przeszły, to Zmar
twychwstanie i Apoteoza tego na elizejskich polach, co w Te
raźniejszości zagasło i szczęśliwie z otchłani nicestwa wyszło; 
to tryumf Obecności istnej nad Obecnością pozorną, tamtego 
świata nad tym światem, istoty nad jawem, Boga nad Szatanem.

*  *

Tkwi, zaprawdę, w Teraźniejszości, a to we wszelakiej 
drobnej chwileczce, cała Przyszłość bez początku i cała Przesz
łość bez końca, lub wszystek nieskończony Czas; — tkwi 
w niej wyjawić się mająca i już wyjawiona Wieczność. To 
właśnie stanowi jej istotę i nadzwyczajną ważność. Jedna 
chwilka upewnia nam nieraz wiekuiste Zbawienie, lub wiekuiste 
Potępienie. Jedna chwilka daje nam początek i przynosi ko
niec. Jedna chwilka służy nam zawsze na wyczyn i okazanie 
Bogu tego, czem jesteśmy i być chcemy, lub jaka nasza we
wnętrzna wartość. A cały żywot nasz, w cnoty i zasługi, lub 
zbrodnie i grzechy bogaty, jest ciągle li jedną chwilką. Ale 
Przyszłość i Przeszłość tkwią w płynącej chwilce tak tylko, 
jak w nicestwie byt, lub w demonie Aniół. Czas teraźniejszy, 
to bezprzestanny odpad od Wieczności, a Obecność świata tego, 
sekundami pulsująca, odpad od Obecności niebiańskiej i istnej. 
Już sam Odpad ten, który Kościół nazywa pierworodnym grze
chem, pokazuje, że niema tu ani istoty, ani iścizny żywota; 
że nie tutaj Prawda i ostateczny kres.

Gdy powstał Czas teraźniejszy i zaszczepił na łonie bytu 
Bożego Znikomość; natychmiast wyczyniły się światowa Wiecz
ność i światowa Wiekuistość. Dwie te Tytanidy, które od 
bieżącej chwilki są mocniejsze i pochłonięte od niej być nie 
mogą, obsaczyły ją z dwu stron przeciwnych, wzięły ją w ogień



z przodu i z tyłu, a rozsiadły się warownie w dwu niezdo
bytych dla niej zamkach, jako Czas przyszły, nicmający po
czątku, i jako Czas przeszły, niemający końca. Wieczność 
leje w otchłań tę byt istny, który zamienia się natychmiast 
w Znikomość, a wiekuistość wydobywa z niej byt ten, jak 
szczere złoto w ogniach jej wypróbowany. Narodziny i śmierć, 
to bramy otchłani, któremi do niej byt niebiański wjeżdża 
i z niej wyjeżdża. Otchłań ta jest wielkie Obecności istnej 
serce, do którego wenami wbieża, a z którego arteryami wy- 
bieża Bytu Bożego krew.

Teraźniejszość, to niebiańska Obecność mdła, chroma, bo
lejąca, ospą Znikomośei zarażona i wszystkiemi siłami z nią 
bojująca. Przyszłość zaś, to ta sama Obecność, lecz jeszcze 
Znikomośei jadem nieskażona i gotująca się do ciężkiej walki 
z nicestwem. Przeszłość wreszcie, to również ta sama Obec
ność, która atoli otrzymała już górę nad Znikomością, odbyła 
bój z nicestwem i więcej nieumrze, która rozsiadła się w krainie 
powszechnego zbożenia. Z trzech powiatów tych Czasu przy
szły jest iście tameczny, teraźniejszy zaś całkiem tuteczny, 
a przeszły tuleczno-tameczny. Tam czysta moc stwórcza i pier
wowzory; tu rzeczy skazitelne i krótkotrwałe, a w końcu 
tryumf i Apoteoza dzieł Bożych.

Trzy powiaty Czasu stanowią jeden i ten sam Jam niebios 
na ziemi, który występuje to in potentia, to in actu, to in 
sempiterno; - stanowią jednę i tę sarnę Wieczność, która
wyczynia się, jako tamten świat, jako ten świat, i jako tamten 
oraz ten świat w przeniknięciu się wzajemnem; — stanowią 
jednę i tę sarnę Obecność istną, która uiszcza się w trzech 
odsłonu swego ostojach. Przyszłość, to Obecność matka; Te
raźniejszość— Obecność córa; a Przeszłość — Obecność wnuka. 
We wszystkich trzech jedna i ta sama Prawda, jedna i ta sama 
istota Boża, jedna i ta sama Świętoduskość, którą zna się już 
z Ktyzeozofii.

Różnice pomiędzy trzema powiatami Czasu istnieją tylko 
w przyrównywaniu tychże wzajemnem do siebie. Rozum em-

Fanteon. Toin III. — W. yto
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piryćzny ugląda tu, jak  wszędy, względną Różnią;  a on mocarz 
nad tłumami. Ale różnice te znikają już w obec spekulacyj
nego Umysłu, który widzi w nich bezwzględnej Jednią , lub 
jednę i tę sarnę ideę w swym bycie, innobycie i powrocie 
z innobytu w byt. Dla filozoficznego zaś Mysłu różnice te są 
Różnojednią , tj. jedną i tą  samą Obecnością w trzech różnych 
odsłonu swego przystajniach, podobną do jednego i jedynego 
Boga w trzech Osobach.

*

Rzesze bezmyślne widzą tylko w Teraźniejszości istny byt. 
Mylą się wielce, lubo głos ich sprawuje, nie jedynie większość, 
lecz niemal powszechność. Do tego sądu o rzeczach niedaje 
się bynajmniej zastosować znane: „ Vox po puli , v o x D e i .u Xu 
raczej Szatan głosami tłumów sławi Królestwo swej otchłani. 
Co mi to za był istny , który przemija w oka m gnien iu ? Co 
mi to za byt, który natychmiast zamienia się w mc?

Przyszłość znowu, której jeszcze niema, i Przeszłość, k tóra 
była lecz nie jest,  a więc nie wchodzi w rejestr, poczytują się 
pospolicie za nic. O, kusy, chromy, Znikomością olśniony 
Rozumie ludzki! Przyszłość, to tam ten świat, lub wieczna 
świata tego istota i jądro rzeczy, zaezem byt najprzedniejszy, 
niebiański, Boży; — a Przeszłość tam ten świat, lub wiekuista 
świata tego iścizna, zaczem Rzeczywistość dokonana i pełna, 
lub najprzedniejsza Realność. I  to zowie się wam m c , a ma
mona byt is tn y !  Wiedźcież przeto, że byt wasz, na którego 
dnie nicestwo, jest właściwie niebyt, a wasza Obecność istna, 
zaćmieniem Obecności niebiańskiej i zniknięciem jej będąca,
nieobecność. _  .

Ale do pochwy dyalektyczny miecz odporny! iraw da , to
rzecz najczcigodniejsza. Otóż wszystkie trzy powiaty Czasu 
są jednako ważne, jednako rzeczywiste, jednako do wyczynu 
Bożego świata w całkowitej pełni potrzebne. Teraźniejszość, 
w której słowo Boże staje się ciałem, a myśl ludzka zamienia
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się w czyn, w której więc i Boże i ludzkie dzieło pozyskuje 
Rzeczywistość; — teraźniejszość, która, jako otchłań i próżnia, 
lub jako niejaźń, do lepkiego wosku podobna, przyjmuje tak 
łacno wszystkie formy i kształty, jakie jej jaźń wyciśnie; jest 
równie święta w gruncie rzeczy, jak Przyszłość i Przeszłość, 
a dla tych, co w niej żyją i niebiańską swą wartość wyczynić 
mogą, ważniejsza od obu nieprzemiennych, ale bezczynnych, 
próżniaczych i nudnych sióstr swoich. Wszystkie trzy powiaty 
Czasu mają więc w końcu, mniej więcej, jednaką, a niezmiernie 
wysoką cenę.

Główna rzecz w uzyozoficznych dzielnicach, ażeby niemy- 
śleć czczego, lub próżnego czasu, lecz widzieć w nim ciągle 
Boży świat sam, idący przez trzy różne poczty Przeobrażeń 
swoich, — tudzież, ażeby nieprzypisywać li Teraźniejszości 
rzetelnego bytu, lecz uznawać byt ten i na Przyszłości i na 
Przeszłości piersiach, a trzymać wszędy niebiańską Obecność 
krzepko. Jutro, które przeistacza się w dzisiaj, i wczoraj, 
jako spełnione już dzisiaj, są tak dobre, jak bieżące dzisiaj. 
W nich taki sam byt i żywot, taka sama obecność, jak w pły
nącej chwili. Co będzie, lub co było, to w końcu końców tak 
jest, jako to, co jest. Wszakże to, co dzisiaj jest, przed wy- 
jawem swoim było, jako idea, a po wyjawię swoim będzie, jako 
dokonany czyn. Gdyby jest niewypływało z tego, co w przy
szłości jest, i niezamieniało się w to, co w przeszłości je s t; 
to niemogłoby być wcale i niebyłoby nigdy jest. Właśnie Ens 
futurum et Ens praeleritum stanowią to, że Ens praesens jest 
coś. Inaczej byłoby dzisiejsze jest absolutne nic. — W gruncie 
gruntów, jako rzekło się na początku poszukiwania tego, 
wszystko, co było, jest i będzie, wyświęca się tak jednem i tern 
samem Jest, jako Bóg, który był, jest i będzie, a więc zawsze 
jest. Jako w Grammatyce, tak i w Przyrodzeniu, Czasowanie 
idzie przez trzy czasy, lecz podaje wciąż jedno i to sarno Słomo.

Uzyozofczny porządek czasów jest ten, którego się tutaj 
i wszędy w dziele tern trzymamy, tj. Czas przyszły idzie na- 
samprzód, jako świat in potentia; tuż za nim idzie Czas te-

48*
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raźniejszy, jako świat in a c tu ; a na końcu samym Czas prze
szły, jako świat już wyczyniony i ubeatyfikowany, lub świat 
in sempiterno.

Ale jest drugi, i to bardziej zwyczajny, samymże językiem 
ludzkim utwierdzony, a wprost odwrotny, lub historyczny po
rządek czasów. W nim, nie Jutro  przeobraża się w Dzisiaj, 
a Dzisiaj we Wczoraj, ale wprost przeciwnie. Podług niego, 
Wczoraj staje się dzisiaj, a dzisiaj staje się Jutrem . Jak  to 
być może? A więc słuchaj!

W historycznym  porządku czasów, wychodzi się od czasu 
przeszłego, w którym i na którym stoją dzieje; idzie się przez 
czas teraźniejszy i zachodzi się w końcu na piersi Przyszłości. 
Ach, to niepodobna! Słuchaj więc, jakie dają się tu powody!

Prawią nam mniej więcej ta k : „Ród ludzki przeszłych 
czasów był przody, nim ród ludzki dni naszych, a znowu ród 
ludzki dzisiejszy jest pieni ej, nim ród ludzki, który dopiero 
za la t sto będzie. Ojciec idzie zawsze przed synem, a syn 
znowu przed wnukiem. Wypływa się z pradziadów, a zapływa 
się do praszczurów. Tamci są poprzednicy, ci następcy nasi. 
Podobnież się ma ze światem powszechnym. Nieba gwiaździste, 
które niegdyś jaśniały, ale dziś zagasły, były pierwej, niż niebo 
nasze, które co noc widzimy, a niebo nasze jest znowu pierwej 
od nieba, które się kiedyś na miejscu jego zapali. W szystkie 
wiosny dawniejsze były pierwej, niż wiosna tegoroczna, ta  zaś 
jest pierwej, niż przyszłoroczna i każda inna późniejsza. Sama 
Uzyozofia twoja daje porządku tego ugruntowanie. W szak 
Szatan i wojsko jego bijł przody Aniołem, niż przyrodzoną 
siłą i demoniczną potęgą ! W szak to, co jest dzisiaj, było pierwej 
w zarodkowem Ju trze , a bodzie kiedyś we strupieszałem 
W czoraj! Zgoła tym sam wychodzisz z tego, co było, idziesz 
przez to, co jest, a zawracasz do tego, co będzie

Co sądzić o dwu tych Czasów porządkach? Uzyozoficzny 
jest Boży i tameczny, a historyczny tylko ludzki i tuteczny. 
Pierwszy każe patrzyć nam w Przyszłość, ideami Bożemi, 
stać się mająeemi brzemienną, drugi zaś w Przeszłość, Reałami



Bożemi wypełnioną, nieprzemienną i panowania chciwą. Tamten 
jest postępowy, ten zwrotny. Tamten opiera się na Prawdzie 
i Filozofii, ten na ułudzie i Sofistyce. Historyczny porządek 
czasów nieobali nigdy uzyozoficznego porządku, albowiem nie
podobna odwrócić biegu św iata , który otrzymał swe prawa od 
Boga. Jak  słońce około ziemi, tak  Teraźniejszość około Prze
szłości tańczyć niebędzie. Jak  słońce ziemi, tak Przyszłość 
Teraźniejszości nadaje ruch i rozwój.

Bóg, to Byt najistotniejszy i jedynie prawdziwy, lub Byt 
w ogóle i p a r  excellence. Świat w Przyszłości tkwiący i już 
będący, ale tylko tak, jako np dąb w żołędzi, to nie byt, ale 
dopiero Bytność. Świat zaś na Teraźniejszości wrzekomych 
a ciągle innych i przemiennych falach, to także nie byt, lecz 
co chwila odmienna Bytującość. Świat wreszcie we złotych 
Przeszłości ramach, do galeryi obrazów, z Rzeczywistości zdję
tych, podobny, a pozostający od wieków na wieki bez prze
miany, to również, nie Byt, lecz tylko Byłość. Dopiero ta 
Bytność , Bytującość  i Byłość, razem wzięte, stanowią B ytu  
Bożego  toświatowy odsłon, a z nim Boga samego wyjaw we 
wszystkich trzech powiatach Czasu!

Stwórcą Wszechistnienia Bóg. Istnienie in potentia, lub 
Przyszłość, ukazuje się istotą świata. Istnienie in actu, lub 
Teraźniejszość, to istoty tej wielki, w paszczach Scylli i Cha
rybdy wirujący, a dla Żeglarzy bardzo niebespieczny, lecz 
potrzebny i w gruncie święty Jaw. O biedny, bardzo biedny 
Teraźniejszości s ta n ! Przyszłość i Przeszłość, to symflegadyczne 
skały, uderzające ciągle o siebie, a pomiędzy niemi wątły jej 
okręt przepływać musi! Tylko Baska Boża ocala wszech te
raźniejszość! Istnienie zaś in sempiterno, to Istoty i Jawu 
świata tego iścizna. Istota , Jaw  i Iścizna świata różnią się, 
zaiste, pomiędzy sobą, lecz są w końcu jednem i temże samem, 
iż tak  rzekę, Bożem  ciałem, tj. jednem i tern samem Istnieniem.

Przedwiecznością  jest Bóg. Świat zaś in potentia, lub 
Przyszłość, to W ieczność, wydobywająca się z Przedwieczności 
i dążąca do wyczynu swego w Czasie bez początku i końca.
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Świat in actu, lub Teraźniejszość, od wieków na wieki ciągle 
dalej płynąca, to taż sama Wieczność, w coraz innych Docze
sności szatach. Świat wreszcie in sempiterno, lub Przeszłość, 
to wieczności pierwotnej i Doczesności późniejszej końcowa 
Wiekuistość. Jeżeli się podoba, nazwij trzy te czasowe poczty: 
Wyjazd Bytu z niebios, wędrówka jego po ziemi i powrót 
do Bożego i ojcowskiego domu; — lub: Żywot tameczny, 
Żywot tuteczny i Żywot tuteczno - tameczny; — lub: Może- 
bność, Rzeczywistość i Konieczność rzeczy; — lub wreszcie: 
Pierwostan, Żywostan i Bożostan: mniejsza o to ! Byłeś tylko 
w trzech dzielnicach Czasu dzierżył wciąż jednę i tę sarnę 
niebiańską Obecność, jedno i to samo Istnienie Boże!

Obecność wieczna, przeszedłszy irański Duzak i normandzki 
Gingapag, lub Otchłań Znikomości, w której staje się li siebie 
samej Larwa, sadzi się w końcu jako Obecność iviekuista, jako 
siebie samej bożo-malarska Apoteoza. I ta to Obecność Bozo- 
malarska WszecHstnienia jest właśnie Żywot wiekuisty. A Duch 
święty dopina celu. Jego Istota Boża, wyszedłszy z uścisków 
nicestwa szczęśliwie, sadzi się, jako iścizna święta!

CXCII.

Pozaświat. lub Żywot wiekuisty na łonie Wszech-
istnienia.

W powyższej Rozprawie, o głównych Żywota wiekuistego 
Posadach, Przedmiot niniejszy został już umiejętnie zdobyty 
i niewzruszenie utwierdzony. Chodzi tu ninie zatem tylko 
o szczególne jego wyłonienie i wyłuszczenie z danego już rze
czy Ogółu; o jego Podniesienie na osobny słup obłoków.

Ze wszystkich, poznanych już oznaczeń Czasu i trzech 
jego powiatów, najlepsze i najstosowniejsze otrzymuje się do
piero tutaj. Co czas, nie próżny, lecz bytem wypełniony ? To



wszechświat sam. A co trzy powiaty Czasu? To Przedświat,
Świat i Pozaświat.

Jakkolwiek Przedświat znaczy tylko tyle, co świat na 
Przyszłości łonie; świat znowu tyle, co świat na Teraźniejszości 
piersiach; Pozaświat wreszcie tyle, co świat w marmurowych 
Przeszłości objęciach: wszelakoż niema tu już i być niemoże 
myśli o czasie czczym i oderwanym; myśli, która obałamuca 
głowy i robi rzecz, najjaśniejszą w sobie trudną do pojęcia. 
Tu stoi już, na wszystkich trzech czasowych pocztach, jeden 
i tenże sam, treści, formy i istoty pełen Wszechświat.

Teraz rozwoje rzeczy szczegółowe.
Przedświat wypełnion jest liniowaniem Stwórcy, tj. cz\~ 

stemi Ideami Bożemi i pierwowzorami niebiańskiemi, cz\ stemi 
Myślami Pańskiemi, które są tameczną rzeczy istotą, oraz świę- 
toduskiem ich jądrem, a które stać się mają Rzeczywistością 
i dążą zwolna, kolejnie, nieskończonemi szeregami ku uiszcze- 
niu swemu. — Świat znowu ukazuje się Ideałów i Pierwo
wzorów, idei i myśli tych wyczynem. One stają się tu rze
czami, czynami, dziejami. Rzeczy, czyny i dzieje, to odsłon 
ich tuteczny i praca Ducha świętego, ażeby wyświęciły się tern 
na zewnątrz, czem są wewnętrznie i transcendentalnie. - -  Po
zaświat wreszcie sprawuje Ideałów i Pierwowzorów, idei i my
śli tych zupełne dokonanie i wieczno - trwałe uiszczenie, ł a 
taj jaśnieją one w Światłości wiekuistej i przestają ulegać 
przeobrażeniom dalszym. Zostają tern na zawsze, na co same 
w uściskach Znikomości wyrobiły się i wyrosły. Charakterem 
ich najrzetelniejszy, bo nieprzemienny byt.

Przedświat, dzieło Boże śród niebios, lub dopiero w my
śli stwórczej, w zamiarze, w oczekiwaniu, w tęsknocie za speł
nieniem, lub w pragnieniu Bzeczywistości. Jest o u czyste. 
^Stau się !u czysta Wszechmoc, sam urób Ideału od najwyż
szego Sztukmistrza, którego widownią teatralną i księgą Umie
jętności nieskończone Wszechistnienie. — Świat znowu, to 
dzieło Boże, które się właśnie spełnia, a około którego Duch 
święty i ludzie odeń natchnieni pracują, lub żywa i gorąca
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Wszechmocy robota około wyczynienia myśli i Woli Bożej. — 
Pozaświat wreszcie, to dzieło Boże już dokonane, Myśl Boża 
już uiszczona, lub pobyt w kręgach Wiekuistości nieprzemien- 
nie istniejący. Tutaj rozwoju istoty Wszechświata ostateczny 
kres, lub wszystkiego iścizna. Tu Stworzyciela, Ducha świętego 
i wszechistnienia odpoczynek, powszechna niedziela. A w Ga- 
leryi tej wykończonych należycie dzieł Bożych jaśnieje naj- 
świetniej Chwała Pańska A nad Amentes ten wszechświato
wy, nad te pola elizejskie, nad to niebo najwyższej potęgi, 
niema w całem Stworzeniu Bożem nic piękniejszego, szczy
tniejszego i prawdziwszego.

W przedświecie mieści się to wszystko, co pewnego razu 
i przez niejaki czas we świecie będzie, a co tutaj od wieków 
jest. W Pozaświecie znowu to, co we świecie już pewnego 
razu i przez niejaki czas było, a tutaj na wieki jest. We świe
cie wreszcie to, co w Przedświecie było od wieków, a w Po
zaświecie będzie na wieki, tutaj zaś li chwilowo jest. Każdy 
z trzech tych światów zakończon zostaje tym słówkiem Jest. 
Skąd wyrasta, że w każdym jednako-prawdziwy byt; że wszy
stkie trzy stanowią jednę i jedyną wielką, przez poczty swoje 
wędrującą bytu Obecność.

Byt w Przedświecie istnieje wprawdzie od wieków, ale 
wychodzi stąd, gdy spełniają się jego przedstworzenne czasy, 
i przerzuca się na piersi świata. On odwieczny, lecz niewie- 
kuisty. Byt znowu we świecie trwa od pewnego do pewnego 
czasu, od początku do końca swego, od narodzin do śmierci. 
On doczesny, lecz nie wiekuisty. Jedynie w Pozaświecie jest 
byt wiekuisty. Jedynie tu żywot wiekuisty i Pozostań Wszech
istnienia.

Przedświat jest wieczny i odwieczny. Jest on już, gdy 
Bóg rozkłada się w Trójcę Przenajświętszą; gdy z Syna swego 
wydobywa Jaźniaków, a z Ducha świętego duchy. Na pier
siach jego przebywają: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch święty, 
Jaźniaki, Aniołowie, Agato- i Kakodcmony, a wreszcie Pier- 
wowzoiy wszystkiego. On niebo przedstworzenne, którego obraz



—  761 -

dało się w poprzedzającym ustępie. Jako wieczny i odwie
czny niema on początku. Byt jego tak stary, jako byt sa
mego Boga. Jest on bez początku, ale ma koniec. Kiedy 
i jak i?  Gdy Bóg strąca w otchłań zrokoszowane duchy, lub, 
co jedno i to samo, gdy Bóg przelewa Przedświat w Świat. 
Ze zaś Bóg czyni to w każdej godzinie, minucie i sekundzie; 
pizeto co chwilka część przedświata, pospołu z przynależącemi 
do niej demonami, opuszcza niebiosa i przenosi się na ziemię. 
Pierwowzory Boże, jako przedświatowe, są bez początku, ale, 
gdy zamieniają się w rzeczy, otrzymują koniec. Tu przeto 
jest już Czas, ale połowiczny, lub przedsłworzenny, a Odwieczno- 
ścią i Czasem w Jedni będący. On wychyla się z łona Wie
czności, ale dopiero przez połowę, lo  pierwsza Półwieczność, 
lub Wieczność mająca koniec.

Świat znowu jest wieczny, lecz zarazem odczesny i do
czesny^ Jest wieczny, albowiem Przedświat niebiański przelewa 
się weń wiecznie i sprawuje to, że świat sam, acz znikomy, 
trwa wiecznie, czyli, że, jako Ogół znikomego Bytu, był, jest 
i będzie zawsze jednaki, zawsze tenże sam. Jest zaś odczesno- 
doczesny, ponieważ wszystko w nim w danej chwilce powstaje 
i w danej chwilce znika, lub istnieje tylko od czasu do czasu. 
Na piersiach jego Jaźniaki stają się. ludźmi, a Pierwowzory 
niebiańskie rzeczami. Świat powstaje w każdej płynącej chwilce. 
Stąd co chwilka spadają z niebios w otchłań nowe Tytany, 
a zamieniając się w siły przyrodzone i niejaźń, tworzą nowe 
światy na niebie, nowe jestestwa na ziemi. Stąd również co 
chwilka Słowo Boże staje się Ciałem, któremu umowanie Boże 
nadaje foimę i postać, a Myśli Boże przechodzą w czyny 
i dzieje. Jest to Kraj Rzeczywistości, kraj ciągłego odsłonu 
niebios na ziemi. Rzeczywistość ta atoli przemija rychło, 
a odsłon ten trw a krótko. Świat znika 1 kończy się z każdą 
upłynioną chwilką. A w tejże samej ilości, w jakiej on otrzy
muje co chwilka treść swą od Przedświata, oddaje ją, również 
co chwilka, Pozaświatowi. A przypływ^ i odpływ ten jego tre
ści ciągły, bezprzestanny, sprawuje w nim ruch i żywot ogólny,
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rozwój po rozwoju. -  Świat ma co chwilka początek i co 
chwilka koniec; sam także zawsze jest li chwilką, On to wła
ściwy świat ten, wyróżniony od obu tamtych światów, a w jego 
objęciach panuje Czas najprawdziwszego znaczenia, lub Czas,
mający początek i koniec.

Pozaświat wreszcie jest wieczny i wiekuisty. Jest wieczny, 
albowiem Świat przelewa się weń wiecznie i nadaje mu przez 
to wieczność. Jest wiekuisty, ponieważ to, co przejdzie na 
łono jego, trw a na wieki. Na piersiach jego z ludzi, a więc 
i z Jaźniaków robią się Nieboszczyki; z rzeczy zaś, a tern 
samem i z pierwowzorów niebiańskich Reały Boże. Tu kraina 
całkowitego uiszczenia i zbożenia wszystkiego. Pozaświat jest 
bez końca, ale ma początek. Kiedy i jak ?  We wszelakiej 
chwilce, gdy przepływa weń świat. Świeżo zagasła Teraźniej
szości warstwa kładnie się na nim zawsze, jako jego najgoi  ̂
niejsze piętro. Im bardziej oddalona warstwa ta  od bieżącej 
chwili, tem głębiej w nim leży. On podnosi się^ warstwami 
wciąż ku Dzisiejszości, jak  Dzisiejszość podnosi się wciąż ku 
Ju tru ; a przez to wszystko, co weń wpłynęło, zapada i to
nie w głębinach jego coraz bardziej. Jakże daleko w mm jest 
od nas np. Sezostrysowy, Mojżeszowy, Abrahamowy, Adamo
wy świat! W arstwami tu  sadzą się tysiącolecia, wieki i poko
lenia, a wszystko sprawuje jednę wielką Całość, jeden Labi
rynt, w którym  tylko Bóg się nieobłąka.

Śmierć Jaźniaków, lub Pierwowzorów niebiańskich w Przed- 
świecie, jest narodzinami ich we świecie; a śmierć ludzi, lub 
rzeczy wre świecie narodzinami ich w Pozaświecie. W szystko 
przechodzi przez narodzin i przez śmierci dwoje. Dzieje się 
to przy podwójnych wywędrowaniach: z przedświata w świat 
i ze świata w pozaświat. Kto w jednym z tych światów 10- 
dzi się, umiera dla drugiego, który opuszcza. Tylko w Poza- 
świecie niema już śmierci, albowiem on kres wszystkiego osta
tni. Stąd tylko w nim Żywot wiekuisty, Żywot ze wszystkich 
Żywotów najrzetelniejszy.

W Przedświecie iest ruch, gdyż podąża on zwolna do



wylewu swego w Świat. W e świećie panuje ruch największy, 
albowiem on, jak  beczka Danaid, w każdej bieżącej chwilce 
przyjmuje od Przedświata, a wylewa w Pozaświat wody ogól
nego i pojednawczego Żywota. W Pozaświecie zaś im głębiej, 
tern głuszej i ciszej. Tu rozsiadł się Pokój wiekuisty. Tylko 
na grzbiecie tego spokojnego Oceanu widzi się co chwila nowe 
fale i nieco ruchu, a to wtedy, gdy Świat wylewa weń swe 
wody. Ponieważ Pozaświat jest bez końca, lecz ma ciągły 
początek; przeto widzi się także w nim Czas, ale połowiczny, 
lub pozastworzenny. To druga Półwieczność, lub Wieczność 
mająca początek.

„Przedświat i Pozaświat są zarowno Wiecznością i niebem. 
Czyli niema w niebie tern furtki jakiej, wiodącej z Pozaświata 
w Przedśw iat? Czy Nieboszczyki niemogą mięszać się z Ja- 
źniakami, a Reały Boże z Ideałami Bożemi? W takowym ra
zie Pozaświat, sta wszy się napowrót Przedświatem, mógłby 
znowu rodzić się na świecie i ożywić porzuconą tam niegdyś 
od siebie Mumią. Wtedy Metempsychoza i kołowanie Żywota 
byłyby Prawdą, weselszą od Prawdy Chrystusowej i Twojej.“ 
Nie! odrzekam. Tak nieidzie. Bieg Żywota musi mieć raz 
kres ostatni. Gdyby żywot kręcił się przez wszystkie trzy 
światy w kółko, to byłby w każdym świecie tylko doczesny, 
a Wiekuistość jest jego Koroną. W tedy dzieło Boże, wyja
wiające się we wszechświecie, byłoby niedoskonałe. Gdyby 
Żywot nawet, mianowicie osobisty, kręcąc się przez trzy światy 
ciągle, długo, przez tysiącolecia w kółko, doskonalił się co
raz bardziej i stał się Palingenezą; to wtedy, pozyskawszy 
w końcu najwyższą, Bogu równą Doskonałość, utopiłby się 
w Istocie Bożej, a przestałby istnieć, przepadłby całkowicie, 
rozwiązałby się w nic. Natenczas Bóg musiałby stworzyć na 
miejscu świata powszechnego, w nic rozwiązanego, drugi świat 
powszechny, lepszy od niego, lub taki, jaki jest dzisiaj, tj. za
mykający się żywotem wiekuistym. Na bramach Pozaświata 
stoją tedy dwa napisy. Po jednej ich stronie: „ Tu niema 
śmierci, niema i narodzin nowych.u Po drugiej zaś ich stronie:
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„Jest do krain łych wejście, lecz niema z nich żadnego wyj
ścia.* — Także clla Filozofii niema stąd żadnego wyjścia. 
Uzyozofia bowiem ostatnia już jej część.

Wszelaki byt, zgoła ten, który sprawuje tak zwane martwe 
Przyrodzenie, jako wypływający z Boga, będącego Żywotem, 
a nadto Żywotem wszech Żywota i Nieżywota, jest w gruncie 
Żywot. Jak  Wiedza, tak i Żywot są zawite na dnie każdego 
bytu, albowiem Prawda, jak z Teozofii zna się, jest Bytem, 
Wiedzą i Żywotem. Wszystko tedy, co było, jest i będzie, to 
żyje. Przedświat, to Żywot ogólny in potentia, Świat, tenże 
sam Żywot ogólny in actu, a Pozaświat również tenże sam 
Żywot ogólny in sempiterno. Jaki byt, taki zupełnie i żywot, 
a gdzie tylko byt, tam i żywot. Martwość istna jest we 
wszystkich trzech światach takiem niepodobieństwem, jak ni- 
cestwo istne. Pozaświat przeto jest nie jedynie bytu, ale 
i żywota wiekuistego dzielnicą. On nie Królestwo Umarłych, 
ale Królestwo wszech Żywiących, jak wyraża się Pismo.

Stworzenie w ogóle wieczne jest, jak Stwórca jego sam. 
Po tysiąckroć były już nieomylnie gwiaździste nieba, pełne 
słońc i ziem, takie same, jak dziś istniejące, które dopełniły 
swych przeznaczeń i zagasły. Jako dziś, tak przed stami 
i tysiącami lat, były łąki, błonia i lasy, które przeminęły, 
pozostawiwszy po sobie li takie ślady, jak torf i węgle ka
mienne, lub bursztyn morski. Jak ninie, tak odwiecznie były 
wiosna, lato, jesień i zima, ze wszystkiemi swemi skarbami 
i uciechami; były kwiaty wonne i owoce smaczne; były złote 
motyle, śliczne owady i ptaki, pożyteczne i szkodliwe zwie
rzęta, które przeszły, jak panoramiczne mary, i nigdy niewrócą. 
Czy myślisz, że one gwiaździste nieba, które niegdyś świeciły, 
lecz dzisiaj nieświecą, przepadły? Czy myślisz, że ta łąka, na 
której Abel pasał swe trzody, a która dziś stanowi może ja
kiej góry, odwiecznym śniegiem okrytej szczyt, albo ta, która 
pożywiła swą trawą konie jazdy Aleksandra wielkiego, lubo 
jej dziś niema, przepadła? Czy myślisz, że cała ta okazałość 
powszechnego świata, która rozwija się tak pięknie, tak nie-
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skończenie co godzina i co rok, przez wieki i tysiącolecia 
i tysiącoleć m iliony ; cała  ta  w ielka odsłaniająca się we świecie 
tym  kolejnie, bezprzestannie, wiecznie C hw ała Pańska, po 
k ró tk ich  b laskach tęczowych tak  pęka i przepada, ja k  bańka 
m ydlana? Czyli Bóg tworzy by t na to, ażeby Szatan obracał 
go w n ic?  O nie! Żaden byt Bohy, naw et najdrobniejszy i naj
bardziej nieznikom y, jeżeli tylko Bóg Bogiem, nieprzepada 
i n ieprzem ija całkowicie. Ślad po nim pozostaje ju ż  tu ta j , 
a on sam przechodzi na łono Pozaświata, gdzie spotyka go 
żywot wiekuisty. Ani jedna traw ka, ani jedno ździebełko słom ki, 
ani lis tek , ani proszek nieznika dla Pozaśw iata. A nioł P ański 
zbiera je  każdego czasu sta rann ie i przenosi do w iekuistych 
niebios. W szystko to je s t i ży je  na wieki, dla tego, iż razu 
jednego, czy to  wczoraj, czy przed tysiącam i la t, było i konie
cznie być m usiało; je s t i ży je  w Pozaświecie wiekuistym , k tó ry  
ukazuje się dokonaną, zaczem najpełniejszą i najrealniejszą 
Obecnością. A chociaż ludzie św iata dzisiejszego o tern nic 
a nic niew iedzą; to i cóż to szkodzi? B yt i żywot miniony 
je s t równie na  p iersiach wszechobecnego i w szystko wiedzącego 
Boga, jako  b y t i żywot w łaśnie bieżący. Czy znasz ty  wszystko, 
co dzisiaj je s t i ż y je ? N ie! A chociaż ty  tego nieznasz, ono 
przecież je s t  i ż y je !  Również je s t i ży je  wszystko, co tylko 
kiedykolw iek w długim łańcuchu czasów było i żyło. Nie ty, 
ale Bóg je  zna, albowiem On je  na burzliwych Znikomości 
m orzach ocalił i zawiódł do portu  W iekuistości szczęśliwie! 
T ak ! Nic a nic nieprzepada, lecz wszystko trwa , je s t i żyje.

Pozaświat, byt i żywot w iekuisty, zwłaszcza odnoszący się, 
ja k  tu ta j, do W szechistnienia, n iejest bynajmniej tern, co na
zywać się zwykło dziejami, historyą. Dzieje, historya, roczniki 
i kroniki praw ią o mężach sław nych i czynach ich wielkich, 
a  tk n ą  się Nieśmiertelności, z k tó rą  tu  niem a się już nic do 
czynienia. Tu chodzi, nie o Nieśmiertelnych, nie o ludzi, ale, 
jako  się w idziało, o gwiazdy na niebie i o traw ki lub m otylki 
na ziemi. Tu Pozaśw iat W szechistnienia na widowni. Hi
storya , ta k  pisana, ja k  w ustnem  podaniu żyjąca, k tórej przed-
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miotem może być także powszechny świat, dźwięczy zawsze 
na piersiach Teraźniejszości, lub tylko we świecie, i niewychodzi 
ani wyjśdź może za obręb ten ciasny, za otchłań. Ona, to 
tylko odgłos przeszłości w dniu dzisiejszym i to bardzo nie
dokładny. W ie coś np. o Peryklesie, ale nic a nic o tych 
wszystkich nieznanych dziś ani nawet z imienia Ateńczykach, 
którym on panował tak świetnie. Zna wodzów znakomitych, 
ale nie ich wojska całe. Opowiada o wielkich mężach, lecz 
milczy o maluczkich i nic o nich wyrzec niepodoła. A o dzie
jach słońc i ziem innych na niebie nieumie podać ani słówe- 
czka. Podobnież o dziejach każdego robaczka i wszelakiej 
trawki. To ją  nawet nieobchodzi i bardzo sprawiedliwie, bo 
przedmiot jej cale inny. — Pozaświat tymczasem mieści w sobie 
wszystkich ludzi, tudzież wszystkie ich myśli, uczucia i czyny, 
chęci, krewkości i namiętności, cnoty i wady, czyli wie o tern 
coś historya, lub nie. Na łonie jego jest zagasły żywot cały 
i pełny wszech światów na niebie, wszech wieków i krajów, 
ludzi i rzeczy na ziemi, nietylko taki sam, jako był niegdyś 
na Świecie, ale w klarowności dokonanego uiszczenia swego, 
w gloryi i jaśni Świętych Pańskich, zaczem bez miary dosko
nalszy i prawdziwszy. W dziejach li historyczny imienia, 
a w Pozaświecie Bożym realny Osoby i rzeczy wszelakiej Żywot 
wiekuisty. H istoria est tantummodo scientia, vita aeterna 
autem existentia.

Zagadujesz wreszcie: „Ale, gdzież jest ten Pozaświat. ta 
błoga Żywota wiekuistego kraina, ta  Wallhalla Wszechistnienia? 
Dziecina z Ciebie, bo niezadawałbyś pytań takich! Jużcić to 
Eldorado niemoże być tam, gdzie jest Bóg i niebo średnio
wiecznych czasów, tj. gdzieś daleko za gwiazdami, bo byłoby 
chimerą. Niejest także we wnętrzu ziemi, jak  Eliz i Ork 
grecki. Na górze są światy niebieskie, a na dole kopalnie 
kruszców. Tam i tutaj świat znikomy. , Pozaświat jest wszędy 
tam, gdzie świat, zaczem na wszystkich słońcach i ziemiach. 
Jak  niema świata bez Przedświata, tak  niema świata bez Po- 
zaświata. Pozaświat jest wszędy, na każdem miejscu.



Jako we wszystkich Czasach jedna i ta sama Przestrzeń, 
tak znowu we wszystkich Przestrzeniach jeden i tenże sam 
Czas. Gdzie Czas teraźniejszy, tam zarazem Czas przyszły 
i Czas przeszły, jako jego pierwiastek i kres. Pozaświat przy
należy do swojego świata i przedświata, których jest iścizną. 
Jako przedświat i pozaświat nasz trzyma się ziemi naszej, tak 
każdy inny swojego planety.

Jako dom, zbudowany przed stu laty, a dziś jeszcze sto
jący, tak i dom, co się już rozwalił, lub zgorzał bez śladu, 
jest jeszcze i będzie zawsze na tern miejscu. Nie każde miejsce 
ma historyą, lecz każde ma swój Przedświat, Świat i Pozaświat. 
Są to tajemnice bytu i żywota powszechnego, ale nieukryte 
bynajmniej dla myśli ludzkiej. Ona je pojmuje i wyświeca

CXCIII.

C złow ieczy Żywot w iekuisty w  ogólności.

Człowiek przynależy do Wszechistnienia i jest jego czę
ścią. Wszystko zatem, co przełożyło się o Żywocie wiekuistym 
powszechnego świata, odnosi się także do niego. Jeżeli żaden 
robaczek i żadna roślinka, gdy przeminie we świecie, nieprze- 
pada, lecz pozyskuje byt i żywot nowy, bez miary lepszy, bo 
nieprzemienny i nieskończony; to człowiek, jeżeli nie tern 
większe, to przynajmniej równe ma do bytu i żywota takiego 
prawo.

Ale na tem mało! Koroną Wszechistnienia jest człowiek, 
albowiem on, sam jeden w całćm Stworzeniu, Obraz i Na
miestnik Boga. Wszystkie utwory Boże, jakie tylko ma Przy
rodzenie, są bez miary niższe i pośledniejsze od niego. On 
przedniejszy zgoła od całkowitego Bezmiaru świata, który 
w tym jedynie celu został stworzon, ażeby Synowstwo Boże 
w Nieskończoności swej rozłożyć się w nim mogło. Wszech
świat, to tylko wielkie dziateczek Bożych mieszkanie. Z tak
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wysoką, człowieka ważnością we Wszechistnieniu podnosi się 
więc tutaj również wysoko i ważność przedmiotu naszego.

Jak docześny Żywot człowieka prawdziwszy jest od do- 
cześnego Żywota rzeczy, — który najczęściej prostym, niekiedy 
zaś zgoła martwym ukazuje się bytem; — tak też wiekuisty 
Żywot człowieka prawdziwszy być musi, niż ogólny, a już 
rozwiniony, wiekuisty Żywot wszystkiego. Tak ! Dopiero tu ta j; 
dopiero w odniosłości do człowieka Żywot wiekuisty występuje 
w prawdziwości swego znaczenia rzetelnej. A wszystka do- 
tychmiastowa uzyozoficzna treść sporządza tylko wschody do 
pośmiertnego, a tutaj otwierającego się nieba ludzkiego.

Jako we Wszechistnieniu, tak i w Człowieku wyczynia 
się Boża, treści niebiańskiej pełna Wieczność, a wyczynia się 
w trzech, również treści pełnych Powiatach Czasu. Są niemi : 
Obecność in potentia, Obecność in actu i Obecność in sempi- 
terno. Jednakże i treść niebiańska i trojaka jej Obecność ma 
tutaj wyższe bez porównania znaczenie. We Wszechistnieniu 
jest ona tylko niejaźniowa, w Człowieku zaś już jaźniowa; 
tam świętoduska, tu Bożosynowska. Żywot wiekuisty przeto, 
który wyświecił się już nam, zaiste, jako Prawda ogólna i ko
nieczna, ale sam niewiedział nic o sobie, przychodzi tu do 
świadomości siebie. A człowiek w jego objęciach, jako był, 
tak będzie jaźnią i zachowa osobiste swe przeświadczenie,

Nietylko powszechny, także człowieczy świat rozstępuje 
się w Przedśidai, Świat i Pozaświat. Jak człowiek sam kładnie 
się na piersiach ogólnego Istnienia, tak i trzy, właśnie prze- 
rzeczone jego światy tkwią w odpowiednich sobie trzech tegóż 
Istnienia światach, a kroczą, pospołu z niemi, tym samym 
Pochodu wszech rzeczy gościńcem. Ale, jak Człowiek sam, 
tak i trzy Żywota jego światy są całego Stworzenia Bożego 
kwieciem, którego barwą wolna Osobistość, a wonią Bożo-obra- 
zowość.

Jako powszechny, tak i człowieczy Przedświat staje się 
co chwila światem, a świat Pozaświatem. Ruch tu atoli cie
kawszy, niż we Wszechistnieniu. Mieszkańcy Przedświata
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bowiem tłoczą się na gwałt clo narodzin we świecie i potrzeba 
ich aż wszechmocą Bożą wstrzymywać do samejże przezna
czonej im chwili. A znowu mieszkańcy świata nieżądają wcale 
wyjazdu w Pozaświat, bronią się od tej podróży, jak mogą, 
a wyruszają w nią nakoniec, gdy muszą. W obu razach widzi 
się jawnie czarodziejski urok i wielką moc Mamony.

Ale Mamona ta ma nie jedynie ciemną i pogardliwą, lecz 
także jasną i piękną stronę. Świat, lubo jest zawsze króciutką 
chwilką, wiąże odwieczny Przedświat z wiekuistym Pozaświa- 
tcm, lub dwie Wieczności połowice. Chwilka to arcyważna, 
bo przeznaczona na wyczyn niebiańskiej i osobistej wartości 
naszej. W niej mamy całkowitą Wolność. W niej otwarte 
nam clo popisu szranki, W niej działać możemy i stwarzać 
sobie świat własny. W niej jesteśmy namiestnikami Boga i Pół
bogami ziemskimi. W niej przestajemy chodzić na pasku 
niebieskiego Ojca, a puszczeni odeń na swobodę, podołamy 
czuć się, jako Pełnoletni. To dla przedświatowych Niebian 
wydaje się być i jest rzeczywiście niebem ziemskiem. Mieszkańcy 
Przedświata prą się zatem do tego nieba, a mieszkańcy Świata 
opuszczają je nieradzi. Tamci pragną, jako najprędzej wła
snego wyczynu i swobodnego czynu; ci zaś widzą wciąż, że 
jeszcze się niewyczynili i że jeszcze mają wiele do czynienia.

Ponieważ Bóg rządzi światem i wyczynia w nim idee swe 
przez ludzi ku temu usposobionych; przeto trzy światy ludzkie 
podnoszą się jeszcze bardziej w górę, bo stają się samego 
Boga, snującego nić wypadków i dziejów, areną. Jakoż, naj- 
dolniejsza część Przedświata, lub ta, która leży przy krawę
dziach otchłani i spaśdź ma w nią niezadługo, jest dla mie
szkańców swych, idących niezabawem w narodziny ziemskie, 
najgłówniejszą Bucha świętego Szkołą. Stają przed ludźmi 
tymi Aniołowie, jako ich nauczyciele, odsłaniają im tajemnice 
otchłani bieżącego czasu, tudzież Idee Boże, które w niej 
rychło i przez nich muszą być urzeczywistnione. Namaszczają 
ich Myślami Bożemi, stać się mającemi przez nich czynami, 
dziełami i dziejami. Objawiają im Słowo Boże, stać się ma-

Panteon. Tom III. — W. A q
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jące przez nich ciałem. — Bóg pogląda wreszcie na tych 
uczniów anielskich i widzi, o ile każdy z otrzymanych nauk 
skorzystał.

W miarę większego, lub mniejszego uczniów tych postępu, 
przeznacza im Bóg role, jakie odgrywać bed a na ziemi. Oto 
przyczyna różnych, tak zwanych Ducha świętego darów, lub 
przyrodzonych uzdolnień, jakie dusze ludzkie z sobą na świat 
przynoszą. Prawda, zaiste, że każda dusza taka, jak każdy 
wyraz w Słownikach naszych, inne, a sobie właściwe, od sa
mego Boga otrzymane, ma znaczenie. Ale i to prawda, że, 
czyli kto wiele, lub mało ma jeniuszu, sam temu w końcu 
końców winien. — Tu widzi się także powód, czemu Bóg 
wyprawia na świat jednego, jako Królewicza, drugiego, jako 
Chłopowicza itp. Każdy rodzi się takim, jakim urodzić się 
był godzien, a rodzi się w tym stanę, w którym, stosownie 
do przedświatowych usposobień swoich, podoła pracować naj
lepiej około wyczynu Myśli Bożej. A Bóg, który, pomimo 
różnic między duszami, uposażył wszystkie w Bożoobrazowość 
jednako, a zostawił im wolną wolą nawet w Przedświecie 
nieczyni tu nikomu krzywdy, lecz tylko wymierza sprawie- 
dliwość.

Jak Przedświat niebiańską Szkołą, tak Świat ziemskiem 
działania i czynu polem jest dla ludzi. Tutaj to, co Aniołowie 
im pokazywali jako najdojrzalszą Moiebnosć, stać się ma przez 
nich Rzeczywistością, a z Rzeczywistości Koniecznością, tj. 
wyczynić się w Świecie i przepłynąć w Pozaświat. Ludzie też 
około tego pracują. Ale, jako dawniej, tak i ninie mają zu
pełną wolność. Jako w Przedświecie wolno im było czynić 
w Szkole świętoduskiej postępy, lub niedbać o nie i myśleć 
o czem innem, a zostać nieukami; — tak też na Świecie 
wolno im jest pracować pilnie około wyczynu tego, co stało 
się przedświatowem duszy ich uzdolnieniem, lub dać temu 
pokój, a iśdź za uciechami i czczą mitręgą. Wolno im nawet 
dopełnić obowiązku, włożonego na nich od Boga przez uro
dzenie i społeczeński stan, lub też nietroszczyć się o to. Ale,



jeżeli nie idą za danem sobie z góry powołaniem i posłanni
ctwem, szkodzą sami sobie. Wtedy król Waza np. utraca 
tron, a pastuch Bernadote, który wykierował się na jenerała, 
zostaje na miejscu jego odziany szkarłatem. Wtedy Król 
neapolitąński Franciszek, który miał wojsk i dział wiele, ucieka 
przed Garybaldym i dwoma jego towarzyszami ze starej przod
ków swych stolicy. Syn rodziców bogatych, jeżeli niechce 
szczęścia tego być godzien, będzie nareszcie żebrakiem, a syn 
żebraka kupi jego pałace i stanie się większym od niego pa
nem. — Ludzie tu robić mogą i robią, co chcą, a Bóg znowu 
robi swoje, tj. wybiera pomiędzy nimi najlepsze woli swej na
rzędzia, jednych wynosi w górę, drugich strąca na dół i kie
ruje światem. Bóg tu wolny, człowiek także wolny. Nawet 
Szatan tu wolny, albowiem ma otwarte pole do wywierania 
swobodnego Demoniczności swej na ludzi, ciałem ziemskiem 
przyodzianych i we zmysłowość opatrzonych. Który z ludzi 
odznaczył się gorliwą około siebie samego i około Myśli Bożej, 
stać się mającej, pracą, a odparł od siebie Mamonę i demo
niczne pokusy; ten otrzymuje sławę, a pozostawia we świecie 
imię wielkie, w którem wciąż żyć będzie, jako Nieśmiertelny.

Pozaświat ludzki wreszcie przyjmuje w siebie nas wszyst
kich, tak Pracowników w Winnicy Pańskiej, jak Próżniaków; 
tak Dobrych, jak Złych; tak Nieśmiertelnych, jak Nieznanych; 
— przyjmuje każdy zagasły świat ludzki z jego radościami 
i cierpieniami, roskoszami i nędzami, myślami, uczuciami 
i czynami. Przyjmuje w siebie to wszystko, lecz obiera z go
rących namiętności, ostudza i ucisza, a osadza wciąż na tejże 
samej warstwie powszechnego, pospołu z ludźmi swemi zaga
słego świata.

Teraz łacniejsza, niż dawniej, przejrzeć cały rozwojowy 
Pochód, nietylko ludzkiego i powszechnego świata, lecz także 
wyczynu Myśli Bożej w nim. Ma 011 wyraźnie dwa, przeciwne 
sobie, do opadania i podnoszenia się morza podobne, kierunki.

Przedświat, wybieżając od Boga w Trójcy Przenajświętszej, 
lub z niebios najgórniej szych, oddala się od nich coraz bardziej

49*
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ku dołowi, ku otchłani, i wylewa się w świat. Świat znowu 
odpływa wciąż dalej od Przedświata i wylewa się w Pozaświat. 
Pozaświat wreszcie usuwa się co doba dalej od świata, zapa
dając w coraz głębszą Przeszłość. Jest to pochód z góry na 
dół, lub od Wieczności do Wiekuistości.

Przedświat znowu, uroniając ciągle warstwy swe dolne, 
w świat przepływające, podnosi się coraz bardziej ku górnym 
niebiosom i Bogu. Świat zaś, odpływając co chwila w Poza
świat, a przyjmując w siebie warstwę nową Przedświata, lub 
wkraczając w Przedświat, podnosi się coraz bardziej ku Przed: 
światowi, ku niebiosom i Bogu. To właśnie sprawuje w nim 
postęp religijny, polityczny, naukowy i wszelaki. Pozaświat 
wreszcie, pozyskując co chwila dolne warstwy świata, z minio
nych właśnie łudzi i rzeczy złożone, a zawsze na nim się 
kładnące, i podrastając tym sposobem w coraz wyższą górę, 
zabiera świat, lub podnosi się ku światowi bezprzestannie. 
Jest to Pochód z dołu na górę, lub od Wiekuistości ku Wie
czności, również ku niebiosom i Bogu.

Przedświat wciąż ubywa, gdy przelewa się w świat, ale 
wody jego nigdy niewyschną, bo źródłami ich wieczność. On 
ubywa, bo Wieczność ma się odsłonić w Czasie i, jako wyło
niona, jako uobrazowana, przejśdź w Wiekuistość. Pozaświat 
znowu wciąż przybywa, gdy przyjmuje w siebie właśnie miniony 
świat. I to słuszna, albowiem Wiekuistość każdej ziemi, ka
żdego ciała niebieskiego, gdy spełnią się ich czasy, zrównać 
się ma Wieczności, w nich tkwiącej, i być całkowitym, pełnym 
jej wyczynem. Tylko świat ani przybywa, ani ubywa, lecz 
zawsze jest jednaki, lub jednochwilkowy.

Przez ciągłe lawiny, spadające ze świata i układające się 
w warstwy górne, powstają w Pozaświecie, jako już z poprze
dzającego ustępu wiadomo, nieskończenie mnogie, a co chwila 
pomnażające się Obwody i Powiaty, lub Elizu krainy. Ile 
wieków zagasło we świecie, tyle katakomb wiekuistego Żywota 
urobiło się w Pozaświecie, jaśniejących coraz innym wiekuistej
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światłości ogniom bengalskim. A im dawniejsze tu piętro, tern 
głębiej zapadłe.

Przedświat, jako jeszcze niewyjawiony, jest dla myśli ludz
kiej najmniej dostępny, a Pozaświat, jako już całkowicie wy
jawiony i nieruchomy, najdostępniejszy. Ostatni dostępniejszy 
jest zgoła od właśnie bieżącego świata, w którym żyjemy. 
I tak łacniej mi np. wyrzec stanowcze zdanie o Cezarze, niż
0 jednym z mocarzy dzisiejszych, który jeszcze niewyświecił 
się całkowicie. Jest stare przysłowie: „Niesądź o żonie, aż 
dopiero po jej śmierci!“ Jednakże w tak nieskończenie licznych 
Pozaświata błędokrętach i komnatach trudna bardzo dla Myśli 
ludzkiej wędrówka. Historyk najduje tu z łatwością Nieśmier
telnych, których sławne imiona przekazuje mu świat, ale nie- 
odkryje nic więcej nad to, co wyczytać mógł w kronikach. 
Tylko Poeta, ze swoim twórczym i odtwarzającym umem, 
podoła tu widzieć więcej od innych. On wczuwa się we wszystko
1 odgaduje wszystko. Stąd Orfeusz zwiedza, a Wir gili, Dante 
i Krasiński opisuje tak pięknie i tak wiernie tajemnicze te 
Apoteozy wszech rzeczy i wszech ludzi dzielnice.

. Przez Nieśmiertelność, która przywięzuje się, nie do 
Wszechistnienia, ale do ludzi, i to zielonoświątkowych, wyją
tkowych, rzadkich, a która polega na gorliwym samego siebie, 
tudzież Myśli i Woli Bożej coraz to innym wyczynie, nabywają 
trzy ludzkiego Żywota światy tak wysokiego znaczenia, jakie 
się tu widzi, a jakiego trzy odpowiednie im wszechistnieniowe 
światy nigdy mieć niebędą i mieć niemogą. Lasy, błonia 
i ogrody, które za Czasu bitwy pod Farsalą były na świecie, 
a teraz są w Pozaświecie, obchodzić nas wiele niemogą. Były 
one i są takie same, mniej więcej, jak wszystkie dzisiejsze. 
Ale Ludzkość onego Czasu, zupełnie od Ludzkości dzisiejszej 
odmienna i inne zadanie Boże mająca, to rzecz ważna i ciekawa. 
— Jeografia starożytna, podająca nam inny polityczny stan 
świata, inne państwa, kraje i miasta, odnosi się, nie do ziemi 
samej, której postać zawsze jednaka, ale do świata ludzkiego, 
coraz innego. Stąd ona również jest ważna i ciekawa.

■X'C'



Przez Świadomość także, której Wszechistnieniu braknie, 
a którą posiada Człowiek, idą trzy światy ludzkiego Żywota 
wysoko w górę. Trzy światy są we Wszechistnieniu, ale nic 
niewiedzą ani o sobie, ani o swym bycie. Dopiero w Człowieku 
pozyskują tę wiedzę. A każdy z nas i w każdej chwili danej, 
tak o istnieniu trzech światów tych, jak o przepływie pierw
szego w drugi, drugiego zaś w trzeci, przeświadczą się łacno, 
nietylko na otaczających go rzeczach, lecz zgoła na sobie 
samym, na osobie własnej. Mówisz: Czy podobna? Słuchaj 
przeto!

I tak, Jutro twoje, wszystkie dni przyszłe i te lata, które 
tu jeszcze przeżyjesz, nim opuścisz świat na wieki, a w któ
rych, — co wiesz dobrze na mocy codziennego, nauczającego 
Cię doświadczenia, — będziesz czuł siebie samego, będziesz 
myślił, rozprawiał i działał, będziesz tern samem Przeświad
czeniem i tern samem Ja, jako dziś: to Przedświat twój, który 
wjeżdża w Ciebie co chwila; który zrasta się z Osobą Twoją, 
a który Ty naprzód, podług woli Twej, dla siebie oznaczasz, 
stanowisz i poniekąd stwarzasz. — Wczoraj zaś Twoje, wszystkie 
dni i lata przeszłe, które przeżyłeś, a w których byłeś to samo 
Przeświadczenie, to samo Ja, co dzisiaj: to Pozaświat Twój, 
który już wyjechał z Ciebie i zagasł, lecz nieodpada od Ciebie 
i wiąże się z Osobą Twoją silnie, — przypominając Ci np. 
dane wczoraj przyrzeczenie, uczynione onegdaj zobowiązanie 
itp., który sam dla siebie tak urabiałeś, jak urabiasz dla siebie 
właśnie płynącą cbwilkę. I Przedświata i Pozaświata twego 
jesteś tak pewien, iż czynisz to dzisiaj, co obiecałeś czasu 
przeszłego, a wchodzisz w układy różne na przyszłość. Zaczem, 
tak o Przedświecie, jak o Pozaświecie twoim wiesz, a czujesz 
się z niemi tak solidarnie związanym, jako ze światem bieżącej 
twej godziny. I bardzo słusznie! Jak albowiem każde Twoje 
Dziś, tak też i każde Twoje Jutro, każde także Twoje Wczoraj, 
to właściwie Ty sam, śród rozwoju i wyczynu Twego!

Otóż wynik stąd ta k i : Gdy ostatnie Twe światowe Dzi
siaj zagaśnie i niebędzie już przed Tobą żadnego przedświato-



wego Jutra, tj. gdy opuścisz, nie cząstkowo, jak teraz w ka
żdej chwili, lecz całkowicie św iat; wtedy przejdziesz cały 
w Pozaświat Twój, a przejdziesz z przeświadczeniem wszystkich 
dni i lat przeżytych, lub jako Ja pełne, już całkowicie wy
czynione i zbożone. A wszystkie Twoje przedświatowe Jutia, 
które zamieniały się w Dzisiaj, i wszystkie Twe światowe 
Dzisiaj, które przepływały we Wczoraj, staną niewzruszenie 
jako jedno wielkie, długie bez końca pozaświatowe Dzisiaj, bo
gate w zasługi i czyny całego Żywota twego we Świecie i od
wiecznego Żywota twego w Przedświecie. Zagasłeś dla mno
gich światowych Dzisiaj, które rozdzierały pomiędzy siebie 
i rospraszały twoje Ja, a zapaliłeś się .w wiekuiste Dzisiaj, 
w którem zbierzesz się od kolebki do grobu tak z czasów 
przedświatowych, jak z czasów światowych, a będziesz cały 
i pełny, odwieczny i nawieczny, — będziesz podobny do Boga, 
— będziesz Ja, jak Boże Ja.

Jeżeli już za życia tego nosimy w sobie Pozaświat nasz, 
który przyrasta do Osoby naszej; to w końcu, gdy życie to 
minie, pozaświat zleje się z osobą naszą, ani od świata, ani 
od Przedświata niepodtrzymywaną, całkowicie. On jest tu 
w Osobie, a Osoba w nim. A oboje stają na Wiekuistości 
łonie, jako jeden z dokonanych już Wieczności i Myśli Bożej 
wyczynów.

CXCIY.
’ r  rMieszkańcy trzech powszechnego Żyw ota światów, 

lub Jaźniaki, Ludzie i Nieboszczyki.

a) JAŹNIAKI.

Mieszkańcami Przedświata są Jaźniaki. Co oni? Jaźnie 
czyste, ludzie niebianie, ludzie in potentia, czyli ludzie, którzy 
wyszli bezpośrednio z Istoty Boga Syna i od wieków istnieją
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w tamtego świata przestworach; ludzie, którzy we świecie tym 
żyć będą, lecz jeszcze wyczekują,, aż spełni się ich przedświa- 
towy czas i przyjdzie nareszcie na nich kolej. Imię ich ka
techizmowe : Dusze ludzkie przed narodzinami swemi na ziemi. 
— Jacy oni? Kropla w kroplę tacy sami, jako my tutaj, lecz 
w innych istnienia warunkach. My tuteczni, oni tameczni. 
My na Znikomości, oni na Wieczności piersiach. My na ziem
skim płaczu padole, oni w bugajach niebios. Każdy z nich 
jest to, co zowie się Człowiek nasz wewnętrzny. Są, to nie
pokalane jeszcze nicestwem Obrazy i Podobieństwa Boże, lub 
Osoby par excellence.

Czy mają. Osoby te ciało? Takiego ciała, jako my tutaj, 
niemają i mieć niemogą, gdyż niebu braknie niejaźni, a z nią, 
również materyi, która dopiero w otchłani, lub we świecie bierze 
początek. Jest atoli w niebie niejaźni i materyi tameczny 
pierwiastek. Ciało Jaźniaków przeto utoczone być musi z pier
wiastku tego. Pierwiastkiem tym zaś, jak z Ktyzeozofii wia
domo, ukazuje się on Łącznik, wiążący dwie Jaźnie Boże, 
Ojcowską i Synowską, a znaczący Ducha świętego. Ciało 
Jaźniaków zatem jest świętoduskie.

Jako ze Świętoduskości w ogóle wydobywa się śród 
otchłani niejaźń, lub materya, tak i świętoduskie ciało Ja
źniaków przeobraża się we świecie w niejaźniowe, lub rnate- 
ryalne ciało ludzi. Jako Jaźniak sam Człowiekiem in potentia, 
lub Niebianinem, tak i świętoduskie ciało jego iest ciałem in 
potentia, lub ciałem niebiańskiem. Niejest ciało to i niemoże 
być Rzeczywistością ziemską, ale jest Możebnością niebiańską, 
która sprawuje tameczny Rzeczywistości tej grunt, a więc bez 
miary większe ma od niej znaczenie. Taka tylko albowiem 
może być na ziemi Rzeczywistość, jaka jest w niebie jej Mo- 
żebność, i to tylko będzie tutaj in actu, co było tam in po
tentia. Ciało niebiańskie Jaźniaka kształtuje też ciało ziem
skie Człowieka, jest jego modłą i pierwowzorem, a robi je 
wiernym swym wyrazem.



Jako Bóg sam, tak też Jaźniak jest światlany i posiadany. 
Jaźniaki tedy są, światlane Postaci, a równają się zupełnie 
Aniołom. Pismo też podaje, że Aniołowie, przypatrując się 
postaci Adama, mówili do siebie: „On taki sam, jako jeden 
z nas.“ Ciało jaźniacze jest takie same, jak ciało anielskie.

Ciało Jaźniaków wreszcie podobne jest do ciała niebiań
skich Pierwowzorów rzeczy i Ideałów Bożych, a tern samem 
do ciała Wizerunków, rodzących się, w skutek świętoduskiego 
natchnienia, w głowie Malarza twórczego, które tenże później 
przenosi na płótno i pędzlem swym uwidomia.

Słowem, ciało jaźniacze jest, jak Ciało Boże, niecielesne 
i niewidome, lub transcendentalne, a przecież bez niego nasze 
ciało cielesne i widome, lub rzeczywiste byłoby rzeczą niepo
dobną. Jako świat materyalny niebios, tak ciało nasze ciała 
jaźniaczego jest zewnętrzny i tuteczny odsłon. Ciało nasze 
łupina, a jaźniacze jądro w tej łupinie.

A czy Osoby te przedświatowe mają duszę? Nietylko, że 
ją mają, lecz ona prześwieca tak dalece ich ciało, iż zowią 
ich pospolicie, jako się już namieniło, czystemi duszami ludz- 
kiemi. Co dusza ich? Ona także, jak Ciało jaźniacze, swięto- 
duska. Czemu? Albowiem, niebędąc Jaźnią, jest Niejaźnią, 
acz jeszcze niebiańską, zaczem jaźniową, jako Duch święty 
sam. Dusza Jaźniaków jest samo ich usposobienie i uzdolnienie, 
od Ducha świętego otrzymane, same dary świętoduskie im 
udzielone, sam jeniusz, lub talent im przyrodzony, lub sama 
światłość ona, wszystkim dana, którzy na świat ten przychodzą. 
Każdy jaźniak insze ma usposobienie, a więc i inszą duszę. 
W duszy jego drzymie, drga i gra zawsze jakaś Myśl Boża, 
której on jest wyrazem, a którą wyczynić może na ziemi, gdy 
zechce. Pomimo różnic tych między jaźniaczemi duszami, 
wszystkie w ogóle są sobie równe, bo każda Myśl Boża jest 
jednako wielka, piękna i święta. Wreszcie Bóg żadnego z dzia- 
teczek swych nieponiża i niekrzywdzi.

Czy wreszcie Osoby te mają jaźń?  Ach! One same są 
całkowicie jaźnią, pełną i czystą jaźnią, a to do takiego stopnia,
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iż od jaźni tej musiało się nazwać je Jaźniakami. Co jaźń 
ich? Jest to pewien promień z Boga Syna, pewien wyraz nie
biański Boga-człowieka, pewne ujednostkowienie Człowieczeń
stwa całego. Jaźń to taka sama, jak tutaj na ziemi w czło
wieku, która jednakże działać jeszcze niemoże, a stąd pragnie 
gorąco wyczynu i czynu.

Oto główny Jaźniaków charakter. Teraz niektóre jeszcze 
znamiona i cechy ich dalsze.

Jaźniaki niejedzą i niepiją, żadnych potrzeb materyalnych 
niemają, ponieważ ciało ich, jako tameczne, niewymaga tego.

Panują pomiędzy niemi sympatye i przychylności, stosownie 
do pokrewieństwa Myśli Bożych, jakie na sobie przedstawiają. 
Wreszcie, jako do Bożej, tak i do ich istoty przynależy Mi
łość. A jest pomiędzy niemi szerokie dla Miłości Bliźniego 
pole. Dwie dusze jednorzędne i do tego samego celu zmierza
jące, szukają, spotykają i dzierżą się tu, jak wszędy, na wza
jem. Jednego z Jaźniaków uczyni może Bóg na ziemi Królem, 
a drugiego wyrobnikiem. Ale gdy, po narodzinach światowych, 
zejdą się gdziekolwiek, pokochają się wnet, bo przyjaźń i za
żyłość pomiędzy nimi, pochodząca z Przedświata, jest odwieczna. 
Wyjaw sympatyi starej między Jaźniakami widzi się często na 
ziemi, w nagłej np. miłości młodziana i dziewicy, lub dwu 
przyjaciół. Ledwie spotkały się z sobą ich oczy, już zrozumiały 
się ich dusze i zadrgały wzajemnie ku sobie ich serca.

Jaźniaki są bezpłciowe. Wszakże to czyste Jaźnie, tame
czne Osoby! Jako wszelaka Dwójca, tak i dwojaka płeć wy
stępuje dopiero we świecie. A przyczyną jej walka bytu 
z nicestwem, lub nieba z ziemią. Niewiasta ziemska dała 
w raju początek śmierci. Nagradza człowieczeństwo też za to 
na ziemi, przez to, iż daje początek narodzinom. Z niej wy
dobywają się co chwila nowe plemiona.

Jaźniaki są niewinne, bez miary niewinniejsze od Adama 
i Ewy w raju, lub od dzieci naszych, będących już światem. 
Widzą Boga i Aniołów, zapatrują się na nich i na ich dosko
nałość, a żądają być sami, jako Oni. Przedświat też najpierwsza
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i najważniejsza, bo niebiańska luclzi szkoła. Jest tu szkół 
wiele, albowiem długi czas od odwieczności do Znikomoścl, 
w którym uczyć się jaźniaki muszą,! A wszystkie te szkoły są, 
śmętoduskie. Czego się w nich ludzie, jako jaźniaki nauczyli, 
to przypominają sobie później na ziemi. Wiedza tuteczna, 
mianowicie zaś bezpośrednia, przyrodzona, to jedynie wiedzy 
tamecznej odświeżenie. Podobnież się ma z naszem sumieniem. 
Platon mówi: „Czego się kolwiek nauczę, lub dowiem, czuję 
w mej duszy, iż to jest tylko starych a dobrze mi znanych 
rzeczy p r z y p o m n ie n ie Dołożyć tu można, że zgoła twórczość 
nasza, ze wszystkiemi myślami i ideami nowemi, jest przypo
mnienie takie-

Widzą niebiosa, lecz widzą także pstry świat Jaźniaki. 
Czyliż nie żyją w jądrze jego ? Gorszą się często niecnemi po
stępkami ludzi i czynią mocne postanowienie, iż sami działać 
będą inaczej. Lecz działać jeszcze niemogą. Zapala się więc 
w nich nareszcie tak pragnienie przejścia z Przedświata 
w Świat, jako w nas Pragnienie szczęścia na ziemi i zbawie
nia w niebie. Im bliższa chwila, w której narodzić się mają 
we świecie, tern gorętsza w nich narodzin tych żądza. Rodzą 
się atoli dopiero wtedy, gdy świat ich zapotrzebuje, tj. gdy 
idee Boże, które są ich istotą, objawić się mają we świecie 
i wymagają stosownych do tego pracowników.

Gdzie są Jaźniaki? Z początku na łonie Boga-człowieka, 
a później na każdem słońcu, na każdej ziemi, na każdem ciele 
niebieskiem, do którego Bóg ich przywiązał, wszędy tam, gdzie 
jest i będzie Człowieczeństwo.

Widzi się tutaj dzieje Przedświata, które już każdy po
doła dalej roztaczać. Jakże więc nisko stoi, kto mniema, iż to 
jedynie znać możemy, o co w obrębach zmysłowego świata 
potrącamy okiem, uchem, nosem, językiem, lub palcem!

'A
•7? ^
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b) LUDZIE.

Mieszkańcami zaś Świata są Ludzie, których widzimy na 
okół siebie i którymi także jesteśmy. Ludzie, to też same 
Jaźniaki, o których mówiło się powyżej, które atoli umarły 
dla Przedświata, a narodziły się we świecie. Przemienia się 
tutaj położenie ich całkowicie. Stroją się w światową nm- 
teryą i oddychają światowym duchem; zaczem przyjmują na 
się dwu niejaźni brzemię. To ich przeistacza. Przedświat 
tkwił w niebie i był tamtym światem, samą rzeczy istotą, 
pierwowzorów odwiecznych pełną. Świat zaś, jako ona otchłań, 
oddala się i odpada od Boga. Treść jego utraca niebiańską 
światłość, ciemnieje, staje się demonów harcernią. Jaźniak 
widział Boga i niebo, człowiek zaś widzi świat i ziemię. Tam 
była Wieczność, tu Czas; tam byt istny i jądro rzeczy, tu 
znikomość i łupina. W niebie niebyło Złego, tu na ziemi 
Złego wiele. Tam tylko Sympatya, Przyjaźń i Miłość; tu już 
Antypatya, Nieprzyjaźń i Nienawiść.

Jest pomiędzy Przedświatem i Światem pierwsza gałąź 
rzeki zapomnienia Lety. Każdy Jaźniak, przechodzący przez 
śmierć w Przedświecie i narodziny we Świecie przepływa ta
jemniczą tę rzekę, na której falach zabacza on pochodzenia 
swego z niebios i żywota tamecznego. Czemu Bóg posyła go 
w taką żeglugę? Trzymał go w niebie od wieków i namaścił 
wskroś niebiańskością. Gdyby człowiek niezapomniał jaźnia- 
czego wychowania swego i szedł za jego tchnieniem ślepo; 
nie byłby całkowicie wolny, ani mógłby mieć zasługę, gdy po
stępuje dobrze. Zapomniawszy zaś niebios, w których żył 
niegdyś odwiecznie, lecz mając wrażoną w siebie wszech nie- 
biańskość, może ją  wydobywać z siebie, lub nie, a jest wolny, 
samodzielny, bardziej do Boga podobny. Zapomnienie niebios 
jest tutaj tyle, co wypuszczenie na całkowitą swobodę i otwar
cie szranek do okazu dobrej, lub złćj woli.

Jaźniak, zostawszy człowiekiem i zahaczywszy niebios,
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olśniewa nawet od grubości światowego światła i uronią świa
tłość niebiańską. Jako dziecko nic niewie i niczego niezna. 
Rodzice go nauczają. Gdyby dusza jego nie była niebiańsko- 
ścią namaszczona, nie czyniłby postępów. Słowo rodzicielskie 
o Bogu i niebie, o Cnocie i Świętości, odświeża w nim stare 
nauki anielskie. Lecz dziecko wyrasta, zostaje młodzianem, 
dziewicą. Wpływ rodzicielski ustaje. Wolność i samodziel
ność się poczyna. A tu Mamona staje przed oczy w postaci 
przecudnej Bogini, ofiarując w koszach złotych smaczne ucie
chy i rozkoszy jabłka. O, strzeżcie się młodzi ludzie! Jest 
w owocach tych czerw piekielny, który pożyjecie, a który was 
zatraci!

Pojrzyjmy tamecznem okiem na człowieczeński żywot 
ogólny! Co robią tu ludzie? Młodzi kochają się w płci dru
giej, a bardzo rzadko miłością niebiańską, jak niegdyś w Przed- 
świecie. Kieruje nimi albo powab zmysłowy, albo mieszek 
posażny. Tysiące ludzi gromadzą złoto, jak gdyby tu wieko
wać mieli i zabrać je z sobą mogli na tamten świat, a dla 
nich dopuszczają się tak często podłości i zbrodni. Tysiące 
znów szukają Władzy, która tkwi jedynie w Bogu, a za Bo
giem zawsze jest demoniczna i przyprawia o zgubę, widząc 
w niej najwyższy Żywota kres. Tysiące oddają się użyciu, 
uciesze i rozpuście, ani myśląc o tem, iż hołdują przez to zwie
rzu, a uroniwszy Bożo - obrazowość, przeobrażają się w podłych 
robaków. Tysiące są w służbie Szatana, tak z wiedzą, jako 
bez wiedzy. Wszyscy gonią za szczęściem, a rzadko kto myśli 
o Zbawieniu. A, jako błache i marne jest najczęściej to, czego 
posiadanie zowie się szczęściem! Wszyscy pracują. Ale, czy 
około moralnego udoskonalenia się własnego, lub dla dobra 
Ludzkości ? Bynajmniej! Oto dla tego, ażeby i stroić się zby
tkownie, grać pewną rolę, coś przecie znaczyć na ziemi. Męż
czyźni stoją pomiędzy sobą w wojnie, a kobiety tak się niena
widzą wzajem, że jedna drugą utopiłaby w łyżce wody. Nic 
wyższego myśleć świat niechce. Mąż czytuje gazety, żona 
romanse, zaczem plotki i bajeczki! Słowem, wszędy tu dą-
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żność jawna za marnością, próżnością i głupstwem. Kościół sam, 
acz zadanie i powołanie jego święte, przypominać ludziom Boga 
i niebiosa, goni za majątkiem i władzą, a stacza o nie bez- 
przestanne walki. On zapomina, że Zbawiciel świata niepo- 
siadał ani wielkich dóbr ziemskich, ani berła, a przecież 
otrzymał ołtarze. Zgoła Kościół ziemszczeje! O jakże tu smu
tno i duszno!

Mała garść ludzi tylko, i to zazwyczaj wyszydzanych, lub 
prześladowanych, z powodu, iż nie idą za tłumami, trzyma 
się tu spraw niebieskich, walczy za Prawdę, Piękność i Świę
tość, wolność i prawo, a służy nie Szatanowi, lecz Bogu. Oni 
jedynie wiedzą, że Praca, Cierpienia i Śmierć są drogami do 
Zbawienia; że przez nie jedynie można wyrobić w sobie Bożo- 
obrazowość, wyświecić niebiańską swą wartość, zdobyć Nie
śmiertelność. Błogo Ludzkości, gdy przyjmie ich za przewo
dników swoich i kroczy za nim i! Biada jej, gdy przybija ich 
do krzyża! Oni, to mężowie wielcy, bohaterowie, przyszli mę
czennicy i Święci Pańscy. Dążą ku Bogu i patrzą w górę. 
Przypomnieli sobie nauki anielskie z Przedświata i trzymają 
się ich dobrowolnie. To ich samodzielność i chwała. Oni je
dni wiedzą, co robią. Oni jedni są już tutaj w niebie. Zapra
wdę, kto za życia tego niezdobył niebios dla siebie i dla In
nych, a przynajmniej nie był choć raz jeden w niebie, nie- 
znajdzie i po śmierci drogi do nieba!

Ciało i majątek, duch i nauka, wszystko, co otrzymujemy 
od świata, to tylko narzędzia do wyczynu jaźni naszej, li śro
dek nasz, nie zaś cel. Tutaj je się i pije, bo ziemskie ciało, 
przyswajając sobie ogólną materyą, rośnie i utrzymuje się przy 
bycie li za jej pomocą. Tu przechodzi się przez różne reli
gijne, polityczne i socyalne wiary, albowiem dusza, jako duch 
jednostkowy, przyswajając sobie ogólnego ducha światowego, 
lozszeiza się na nim i urabia w potęgę. Ciało i ducha po
życza się od świata na czas tutecznego w nim pobytu. Jaźń 
bylKo, jak przyszła z niebios, tak powróci do niebios, a na
leży, nie do świata, lecz do Boga i do samej siebie. Jej tylko
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nie strawi otchłań. Dla niej żywot prawy i czyn święty, 
to grunt.

Wędrówka nasza z niebios na ziemię i powrót nasz z zie
mi do niebios, to dwie ważne Istnienia tajemnice, a tern sa
mem przedmiot Filozofii. Jak jaźniak niebieski ubiera się 
w ziemskie ciało i w ziemski duch ? Przy Ktyzeozofii dało się 
teoryą Wszechobecności jaźniaków na łonie powszechnego Ży
wota. Na resztę odpowiadają Fizyka i Stereozofia. Jak wkra
cza jaźniak w rodzicielski zapłodek? Takim samym dzieje się. 
to sposobem, jako to, że nieboszczyk wstępuje w harcujące 
toliki. Elektryczność żywotna, to piasta istot przedświato- 
wych. Po niej jeżdżą, a za pośrednictwem jej wcielać i wy
jawiać się mogą duchy. W nią ubiera się Bóg i Aniół, gdy 
odsłania się oczom Śmiertelnych. Otóż w chwilce małżeń
skiego różnojednienia się dwu płci, nietylko powstaje ona 
piana morska, z której występuje Afrodyta, lub wszelaki ży
wot, lecz zarazem rozwija się, działa i gra Elektryczność ta, 
wiążąca niebiosa z ziemią. Po niej płynąc jaźniak niebieski 
dostaje się w ziemskie łono macierzyńskie i ubiera się w ży
wotny przyszłego ciała swojego pierwiastek. — A jakim spo
sobem jaźniak niebieski wyzwala się z ziemskiego ciała swe
go? Gdy ciało to zmartwieje i rozwięzuje się wreszcie 
w ogólną materyą, a odeń tak już odpada, jako od Boga świat; 
wtedy jaźniak wyfruwa tak z dawniejszego, lecz już spru- 
chniałego mieszkania swego, jak motyl z poczwarki. A motyl 
ten zowie się ninie nieboszczykiem.

c) NIEBOSZCZYKI.

Mieszkańcami wreszcie Pozaświata są Nieboszczyki. Co 
oni? Ludzie, jako my tutaj, lecz w dzielnicach dokonanego już 
całkowicie Żywota. — Nieboszczyk nieje, niepije, bo zrzucił 
z siebie poczwarkę z tutecznego ciała; nieżeni się, nie pracuje 
i niedziała, bo wstąpił w czas odpoczynku i świętej niedzieli;
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niechoruje i nieumiera, lecz żyje, jak  każdy z nas. A żywot 
jego wiekuisty i pełny, od kolebki do grobu razem zebrany 
i jako jedna nieskończenie długa chwila raz na zawsze zapa- 
lonj'. Z tej strony podobniejszy on od nas do Boga i stanowi 
wierniejszy, niż my, istoty Bożej wyraz. — Dwie płci są 
w Pozaświecie, równie jak  we świecie, lecz stoją w obec sie
bie nakształt dwu Bezpłciowości, jak  w przedświecie, albowiem 
Pozaświat, nietylko rozdwojony w sobie świat, lecz także je
dno tli wy w sobie Przedświat w najcałko witszćj uiszczenia Ró- 
żnojedni. Ma się tu  mężczyzny i niewiasty, które atoli, jako 
znowu czyste jaźnie, wiążą się z sobą li jaźniowo. Tu dawni 
małżonkowie mają się tak  do siebie, jako dwa, kochające się 
wzajem i w przyjaźni starej wypróbowane duchy. Jaźniak 
przedświatowy, który na świecie został albo mężczyzną, albo 
niewiastą i żył w odpowiednim płci swojej zakresie, zachowuje 
tutaj i niebieską i ziemską przyrodę, a jest tern in sempiterno, 
czem był in potentia et in actu.

Dioga ze Świata w Pozaświat idzie przez w tórą gałąź rzeki 
zapomnienia Lety. Nieboszczyk, przeprawiwszy się przez nią, 
zabacza o Wysokiem, lub niskiem swem urodzeniu, o godnościach, 
któie piastował, o tytułach, które posiadał. Zabacza dawnej 
troski codziennej o koronę, o dobre urzędowanie, o majątek,
0 żonę i dzieci, o kawałek chleba. Zabacza namiętności, które 
nim miotały, planów niedokonanych, dla których żył, uciech
1 zabaw, które niegdyś lubił. Zabacza o wszystkiem, co było 
światowego i co pozostawił na świecie. Ale bierze z sobą my
śli, uczucia i uczynki, których dokonał; udoskonalenie wewnę
trzne, do którego się wyrobił; to wszystko, co było z niebios, 
a co z jaźnią jego zrosło się na wieki. Jako we świecie Ja 
źniak zatiz)m uje wszystkie swe zdolności i talenta z niebios, 
cały jeniusz swój przedświatowy; tak  w Pozaświecie Niebo
szczyk zatrzymuje wszystkie swe jaźniowe nabytki, rozwój, 
uiób i wyczyn własny, tudzież pełną moc przeświadczenia. 
Nieboszczyk przybywa do Lety, jako król, Wojewoda, Pan 
w ieki, lub Łazarz biedny, a wychodzi z Lety tylko jako Ja-
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źniak i Człowiek, który staje, z tysiącami swych równiów. 
u kresu, a z czynności swych uczynić ma przed Bogiem liczbę.

Nieboszczyk ma ciało, ale nieskazitelne, pozaświatowe, 
lub tuteczno -tameczne. Jeżeli ciało Jaźniaka coś nakształt 
ciała Ideału w głowie sztukmistrza; to ciało Nieboszczyka, 
jako ciało obrazu, jako ciało malowideł na szybach kościelnych, 
słońcem apoteozowanych, słowem, jako ciało wyczynionego już 
i uświęconego Reału. Ale to jeszcze za grube porównanie; 
bo ktoś mógłby rozumieć pod ciałem Realu płótno, lub szkło, 
na którem ma się malowidło, a przynajmniej farby jego. N ie! 
Odgarnij tu całkowicie wszechświatowy materyał! Stąd lepsze 
nasze porównanie, dawniej już użyte: Ciało Nieboszczyka jest, 
jako ciało Osoby, odbijającej się światlanie na eiemnem tle 
w tak zwanej Camera obscura. Ale i to niedokładna! Znałeś 
dobrze Ojca, Brata, Matkę, Siostrę, lub kilku przyjaciół, 
z którymi długo żyłeś i których pogrzebałeś. Rysy ich twa
rzy, kibić, wysokość, całą ich postać nosisz tak żywo w pa
mięci, że potrafisz odmalować obraz ich wiernie. Otóż taka 
sama ich postać, jako w twej głowie, tkwi także w pozaświe- 
cie. A ciało postaci tej jest duchowe, wszelakoż do materyal- 
nego niegdyś zupełnie podobne. Nie tylko co do formy, ale 
i co do farby takie samo. Słowem postaci nieboszczyków, to 
prześlicznie od Greków tak zwane Elizejskie cienie.

Postać nieboszczyka jest taka sama, jaką miał w Przed- 
świecie i jaką urobił sobie we świecie. Atoli, albo jaśnieje 
011 niebem, albo ciemnieje piekłem, stosownie do zasługi, 
lub do sromoty ziemskiej, a pełnego rozkoszy, lub cierpień 
przeświadczenia swego. On taki sam, jaki był, ale, albo wy
ładniał po anielsku, albo zbrzydł po czarciemu. Duch jego 
także ma dawniejszą barwę i moc, a stary, od siebie samego 
urobiony kierunek. Żołnierz myśli i tutaj o wojskowości, ksiądz 
o katechiźmie, poeta o sielankach i odach, filozof o mądrości. 
Ale myśli, oraz uczucia ich są pełne i całe, nie zaś w Jedno- 
podrugości długiej, bo od narodzin do śmierci trwającej, roz- 
ciągnione i rozproszone. Co Scholastyk rzekł o Bogu, znaczy

Panteon. Tora III . — W. Kn
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również, acz w rozmiarach niższych, o złożonym człowieku, lub
0 Nieboszczyku: „Cogitat, sed non successive.“ On nie poznaje, 
ale zna to wszystko, co niegdyś poznawał. Jako nieprzemienny, 
pozostaje on na wieki taki sam, jaki tu był. Bolesław Chrobry 
np., Łokietek, Kościuszko, Staszyc, Mickiewicz, Słowacki, 
Krasiński i każdy inny, odzywają się tu tym samym językiem
1 stylem, jak niegdyś we świecie, i zachowują dawniejsze swe 
przekonania, właściwości, nawet narowy.

Odobaczy się w Pozaświecie, gdy będzie się już w nim, 
Ojca i Matkę, Wuja i Stryja, Babkę i Ciotkę, żonę i męża, 
z którymi się tu żyło, a którym patrzyło się tu w grobowy 
dół. Wszystek Świat przechodzi tak w Pozaświat, jak tera
źniejszy Czas staje się Czasem przeszłym. Czasowanie słów 
ważne ukrywa w sobie tajemnice. Gdy mówi się: „Ja, Ty, 
On,u oddaje się świadectwo Trójcy Przenajświętszej w Bogu; 
a gdy mówi się: „Jestem, Byłem, J3ędę“ wypowiada się Trójcę 
światową: Przedświat, Świat i Pozaświat, w których jest także: 
Ojciec, Syn i Duch. Tak! Co było we świecie, odnajdzie się 
w Pozaświecie. Kto jeszcze pozostał tutaj, a pożegnał się ze 
swymi Lubymi; ten powita ich czasu swojego; powita nie
omylnie, a choćby i niechciał, powitać musi. Na piersiach 
Pozaświata bowiem dzierży berło w ręku nieubłagana Konie
czność. Co się tu kiedykolwiek stało, to się tam nieodstanie. 
Zaprawdę, spodziewać się możemy, nietylko zobaczenia i uści
skania drogich nam Nieboszczyków, lecz także pożycia i obco
wania z nimi. Tam stoi to wiekuiście, co tutaj kiedykolwiek 
raz jeden zaszło.

Dopiero jako Nieboszczyk ma człowiek nieśmiertelność 
istną, a to tak na ziemi, jak w niebie, jeżeli sobie na nią 
zarobił. I tak np. Chrystus za życia był męczony, do krzyża 
przybity, a po śmierci otrzymał na ziemi ołtarze, w niebie zaś 
najpierwsze miejsce na prawicy Boga. Dopóki żyje się tutaj 
i zarabia się dopiero na Chwałę, ma się koniecznie spółzawo- 
dników, zazdrośników, oszczerców, potwareów, różnych nie
przyjaciół, którzy wielkie zasługi umniejszają, samolubstwu,
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lub próżności przypisują, a nawet w słońcu widzą zaćmienia 
i plamy. Gdy zaś już się umarło i niezawadza się wcale 
brzydkiej tej tłuszczy; wtedy ona sama roztrąbia cnoty nie
boszczyka, robiąc je przedmiotem zasługi własnej. A Bóg 
nagradza Nieśmientelnego tern świetniej, im więcej tenże na 
ziemi ucierpiał.

Niedość! Nieśmiertelność jest we świecie tylko sławne 
imię, piękna pamiątka, dobre wspomnienie, nic więcej. Poza- 
świat zaś upewnia nam Nieśmiertelność osobistą. Każdy, każdy 
bez wyjątku, każdy, mówię, zaczem także Nieśmiertelny, żyje 
w Pozaświecie pełnym żywotem, doskonalszym od naszego, 
a żyje nim na wieki. Każdy żyje tu osobiście i obliczme, choć 
imię jego nieżyje pomiędzy nami; choć o nim nic niewiedzą 
dzieje. We świecie pozostaje po nim li opowieść, która z cza
sem obrasta w bajeczność, wreszcie zaciera się i ginie; ale 
w Pozaświecie żyje On sam, żyje i żyć będzie na zawsze. We 
świecie zostawia 011 sławę, jeżeli ją miał, która nawet tu 
z upływem czasów wzrasta i olbrzymieje; zostawia rozgłos 
czynów, jakich dokonał; dzieła, które napisał; obrazy, które 
wymalował; kościół, pałac, dom, który zbudował; miasto, lub 
wieś, którą założył itp .; ale w Pozaświecie przebywa jego 
Osoba. Czyta się we świecie np. Fizykę, Metafizykę i Loikę 
Arystotelesa, ody Pindara, Eneidę Wirgilego; — widzi się we 
Florencyi Venus de Medicis, a w Paryżu Venus victrix, oba 
te śliczne posągi dłuta Praksytelesowego: ale Arystoteles, 
Pindar, Wirgili i Praksyteles sam, in ipsissima persona, są 
w Pozaświecie. Tam ma się wszystkich tych ludzi, jacy od 
Adama aż do nas żyli na ziemi; tam nic nie mija, ale trwa 
na wieki. Tu tylko wrzkomy Żywostan, tam wiekuisty, po
ważny i święty Bożostan.

Żywot wiekuisty, to Beatyfikacya Żywota przedświatowego 
i światowego, a w każdym nieboszczyku tkwi cały dawniejszy 
jaźniak i człowiek. Stąd Żywot Nieboszczyków, acz niepojmie 
tego nigdy zmysłowy ludzi tłum, jest najbogatszy, najprzednieszy 
i najprawdziwszy. On wszystkich trzech Żywota naszego

50*



kręgów wiekuista iścizna. Te same dążenia, upodobania, ra
dości i smutki, o ile odnosiły się do rzeczy. niebieskich, jakie 
miało się tutaj, mieć się musi i tam. Co tylko przywiąże się 
do naszej jaźni, to przejdzie tam pospołu z nami. A żywot 
tamten nic innego, tylko zatrzymanie i ustatecznienie żywota 
tego raz na zawsze.

Pytasz: „Jestli Żywot wiekuisty coś, nakształt skamie
niałości, które wykopuje się dziś z ziemi z czasów przedpoto
powych i późniejszych; coś nakształt węgla kamiennego, torfu 
i bursztynu, ićhneumonów i mamutów; coś, nakształt lodu nie
ruchomego, w którym zamarza niespokojna i gwarliwa woda? 
Jestli w Pozaświecie ruch i postęp? Jeżeli nie; to on martwość, 
strupieszałośćP Jakżeś ty jeszcze, odrzekam, zmysłowy czło
wiek! Za Obręb Teraźniejszości na żaden sposób wydrzeć się 
nieumiesz! Wszystkie skamieniałości, o których mówisz, są to 
tylko trupy roślinne, zwierzęce i ludzkie, które pozostały we 
śmiecie i zgłaziały w nim tak, jak glina i ił w piaskowcu. 
Trupy te masz tutaj; ale rośliny, zwierzęta i ludzie, po któ
rych one są pozostałością, jeszcze w proch nierozwiązaną, 
przeniosły się do Pozaświata i są, nie tutaj, ale tam! Jako 
człowiek tak i przyrodzenie całe ma niejedynie Pozaświat ta
meczny, ale i cmentarz tuteczny swój. Jako człowiek, tak 
i Przyrodzenie, gdy przemija, idzie do Pozaświata, a pogrze- 
buje cielesne swe zwłoki na cmentarzu. Jako kości cmenta
rzowe niesą nieboszczykiem samym; tak bursztyn niejest żywicą 
dawniejszą, ani ichneumon żywym jaszczurem.

Co do ruchu i postępu na łonie Pozaświata, taka odpo
wiedź. W Pozaświecie jest to wszystko, co było we świecie. 
Czy był ruch i postęp na piersiach ludzkości przeszłego, za
przeszłego, każdego dawniejszego, dziś już zagasłego wieku? 
Historya okazuje, że ruch i postęp ten był taki sam, jako jest 
dzisiaj, i że tylko miał inny cel. Otóż Uzyozofia ze swej 
strony upewnia, że ruch i postęp w Pozaświecie jest taki sam, 
jak we świecie, a ponieważ w minionym świecie był, więc 
w Pozaświecie być musi i jest wiekuiście. Na czem zaś on
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polega? Jaki ou? Jest to zbieranie się nieboszczyka 2 całego 
żywota swego na ziemi od kolebki do grobu i czucie się własnem  
przeświadczeniem , własnem Ja w takiej pełn i, jaka człowiekowi, 
minutami tylko żyjącemu, była niepodobieństwem. W pełni 
tej osięga nieboszczyk najw yższą swą doskonałość, a dawne 
jego poznawanie i poznanie staje się Znaniem. A przez znanie 
to zbliża się 011 do Boga, którego cechą jest również znanie. 
I w znaniu swojem widzi on zgoła te rzeczy, których na świecie 
niepoznał, lub poznać niemógł, a które są li przekonania jego  
iv pełn i następstwem. Na świecie pracował 011 ciągle około 
uzacnienia i uszlachetnienia swego, a zawsze daleki był od 
ostatecznego kresu. Tutaj zaś stoi on jako już całkowicie 
uzacniony i uszlachetniony, jako w swoim rodzaju doskonały , 
a do Ojca niebieskiego podobny. Tak tedy wszystko, co za 
życia na ziemi było dlań niemożebne, staje się tu R zeczyw i
stością. Nie dość! Duch, którym jest nieboszczyk, musi być, 
jako Aniół i Bóg sam, wszechobecny. Nieboszczyk tedy nie- 
przykuty jest do warstwy Pozaświata, która była niegdyś jego 
światem, jak Prometeusz do skały; ale ma wstęp wolny do 
warstw pozaświata głębszych i gorniejszych. Stąd podoła on to, 
co było dlań, gdy był człowiekiem, niemożebne, jako np. obco
wanie Kościuszki z  Bolesławem Chrobrym, lub Sokratesa z  Fe- 
nelonem. Nieboszczyk ma wstęp również do Świata  i Przed- 
świata, a obcować może, jeżeli chce, z ludźm i i jaśniał:am i. 
Ażali wszystko to jeszcze ci mało?

Wyrzekłeś słowa: M artwość , Strupieszałość, odnosząc je 
do Żywota wiekuistego i do Nieboszczyków. Przypomina się 
Ci przeto tutaj, co okazało się już dawniej, że jako nicestwa 
absolutnego, tak i śmierci absolutnej myśleć niepodobna. Jako 
dla Jaźni Bożej, tak i dla jaźni ludzkiej, która jest wieczna, 
niema istotnej śmierci. Sam Szatan, choć to, nie ja źń  taka, 
jak każdy z nas, lecz tylko duch, należący, nie do Bożosynow- 
skiego, ale do świętoduskiego Królestwa; sam Szatan, mówię, 
który odpadł od Boga i zamienił się w nic, nie umarł. On 
żyje, a działa i w Przyrodzeniu i w Człowieczeństwie, lubo
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w postaci innej. Śmierć nasza dla jednego świata, to zarazem 
narodziny dla świata drugiego. Śmierć nieznaczy nic innego, 
tylko przechód z przedświatowego do światowego, a ze świa
towego do pozaświatowego Żywota. — Ale jest i śmierć wła
ściwa, najstraszliwsza, o której rzadko kto myśli, lubo i ona 
nie absolutna. Śmiercią tą grzech, zbrodnia. Człowiek odpada 
tu od Boga, bytu i żywota, od samego siebie, a rzuca się 
w objęcia nicości i zgonu; — odpada sromotniej od Szatana, 
który, będąc materyi pierwiastkiem, szukał tylko wyczynu 
swego. Szatan nie przestępca, nie zbrodniarz, jako zły czło
wiek! Kto na świecie żyje dla marności ziemskich, a dla rzeczy 
niebiańskich umarł; ten również w Pozaświecie będzie Umarły. 
Ale nieprzestanie żyć i trwać, albowiem istota jego wieczna. 
Niekusił się o rozwój Nieśmiertelności w sobie i zdobyć jej 
niechciał. W Pozaświecie też mieć jej niebędzie, jednakże żyć 
musi. On, jak tego, tak tamtego świata podła śmieć.

Zagadujesz: „Była powyżej mowa o obcowaniu Niebo
szczyków, nietylko pomiędzy sobą, lecz zgoła z ludźmi i ja- 
źniakami. Jakże oni z kim obcować mogą, skoro takiego 
ciała, jako my, zaczem oni głosu, ani organów, zdolnych wy
dawać ton jakiśkolwiek, niemają; — skoro rozmawiać nie- 
mogą?“ Na to odpowiedział od dawna stary Paracelsus, wy
rzekłszy te słowa: „Milczenie jest mową duchów.“ Nieboszczyk 
przemawia, jako duch, samemi myślami, które rozbudza obe
cnością swoją w innym nieboszczyku, lub w człowieku i ja- 
źniaku. Przemawia tak do Ciebie, jak Obraz Madonny Ra- 
faelowej, lub każdy inny, gdy się weń wpatrujesz pilnie.

CXCY.

Sąd ostateczny, Niebo, Piekło i Czyściec.

Czy Zbawienie pozaświatowe spotka nieboszczyków wszy
stkich? Nie! Wszyscy doń w Przedświecie byli przeznaczeni,
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a we Świecie wezwani, lecz w Pozaświecie mało bywa Wybra
nych. Do Zbawienia wiekuistego wybrani być mogą li Mę
czennicy i Święci Pańscy najwłaściwszego znaczenia, li Błogo
sławieni ocl Ludzkości całej, lub tylko ci, którzy ukochali za 
życia ziemskiego Prawdę, Piękność i Cnotę, Wolność i Prawo, 
wszech Boskość, słowem, rzeczy niebieskie; którzy badali je 
niepodległe, samodzielnie i sumiennie, jako Bóg tego żąda, 
a walczyli, cierpieli i ofiarowali się za nie ochoczo; ci tylko, co 
Heraklesowemi pracami, wielkim trudem i mozołem, a wreszcie 
krwią zarobili sobie na Nieśmiertelność. Święci a Nieśmier
telni, to niemal jedno. Oni książęta Pozaświata. Reszta zaś 
motłoch, by też na Świecie mieli wysokie urodzenie, wielki 
majątek, władzę, a nawet berło królewskie. Bóg sądzi o lu
dziach, nie podług ziemskiej ich wysokości, lecz podług war
tości ich osoby, lub, nie tutecznie, lecz tamecznie.

Dwojaki jest Boży Sąd pozaświatowy. Jeden odprawuje 
się natychmiast, gdy nieboszczyk opuścił świat. Jako ludzie 
tutaj, tak Bóg tam  ocenia jego cnoty i czyny. Wymierza się 
mu i tutaj i tam, w miarę osobistych zasług, sprawiedliwość. 
Ale sprawiedliwość Boża lepsza od ludzkiej. Ona krom tego 
trwa wiekuiście, gdy tymczasem sąd ludzki, pospołu z osobą 
osądzoną, idzie najczęściej rychło w zapomnienie. — Drugi sąd 
pozaświatowy tknie się całego rodu ludzkiego wszech krain 
i czasów, gdy planeta obumrze, na którym on mieszkał. To 
najwłaściwszy Sąd ostateczny.

Na obu tych pozaświatowych sądach pytać się będą, — 
nie o zasady, którym hołdowałeś, czy to katolickie, lub pro
testanckie, syzmatyckie, — czy chrześciańskie, lub mahome- 
tańskie, buddystyczne, a by też i bałwochwalcze; pytać się 
będą nie o wiarę twą religijną, ani o wiarę twą polityczną lub 
filozoficzną; — nie o to, czyś ty arystokrata, lub demokrata, 
wielki pan lub chudy pachołek, Polak, lub Niemiec; — nie 
o to, czyś był w szkołach i na umiejętni, lub nie; czyś Uczony, 
lub prostaczek, Mądry lub Głupi: ale o uczynki twoje, które



powinny być Boga, Ludzkości i Człowieka godne, słowem, 
o niebiańską istoty twej wartość.

Ragnarogr w Eddzie skandynawskiej i Apokalipsa, lub 
Objawienie świętego Jana Apostoła, opisują po swojemu koniec 
świata i Sąd ostateczny. Odsyła się do nich ciekawego rzeczy 
tej czytelnika. Tutaj to wystarczy, że Bóg Syn, jako Czło
wieczeństwa niebiański pierwiastek, w obec Boga Ojca, jako 
Stworzyciela świata, otrzymuje od Ducha świętego sprawozdanie 
o wartości zagasłego już całkowicie pewnego rodu ludzkiego, 
a przymierzając podaną sobie rodu tego iściznę do Bożo-czło- 
wieczej istoty własnej, czyni o niej wyrok stanowczy.

Zgadza się to zupełnie z Apokalipsą. Jan Apostoł ugląda 
Boga Ojca na głównej i środkowej stolicy, a Chrystusa, jako 
otwierającego świętoduskie księgi dokonanych od rodu ludzkiego 
rzeczy. Oto jego słowa: „A oto stolica postawiona była na 
niebie, a na stolicy siedziała Osoba. A ten, który siedział, 
podobny był na wejrzeniu kamieniu Jaspisowi i Sardynowi. 
A oczy jego, jako płomień ognia. A około onej stolicy była 
tęcza, na wejrzeniu podobna szmaragdowi. A około onej 
stolicy było dwadzieścia i cztery stolic. A na onych stolicach 
widziałem dwudziestu i czterech Starców siedzących, obleczo
nych w szaty białe, a na głowach swoich mieli korony złote. 
A z onej stolicy wychodziły łyskawice i gromy i głosy i siedm 
lamp ognistych, gorejących przed stolicą, które są siedm du
chów Bożych. A w pośrodku stolicy i około stolicy czworo 
zwierząt, pełnych oczu z przodku i z tyłu. A gdy one zwie
rzęta dawały chwałę i cześć i dziękowanie siedzącemu na sto
licy, żywiącemu na wieki wieków, upadli dwadzieścia i cztery 
starce przed obliczem siedzącego na stolicy i kłaniali się ży
wiącemu na wieki wieków i rzucali korony swoje przed stolicą, 
mówiąc: Godzieneś jest, Panie, wziąć chwałę i cześć, boś ty 
stworzył wszystkie rzeczy i za wolą Twoją trwają, a stwo
rzone są.

„I widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi 
napisane, wewnątrz i zewnątrz zapieczątowane siedmią pieczęci.
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I widziałem Anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: Kto 
jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich? 
A nikt niemógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią 
otworzyć onych ksiąg, ani wejrzeć w nie. I płakałem bardzo, 
iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi 
i wejrzał w nie. I pojrzałem, a oto między oną stolicą i między 
onymi Starcami i czterema onemi zwierzętami Baranek stał, 
jako zabity, mając siedm rogów i siedm oczu, które są siedm 
duchów Bożych, posłanych na wszystkę ziemię. Ten przyszedł 
i wziął one księgi z prawej ręki siedzącego na stolicy. A gdy 
wziął one księgi, zaraz ono czworo zwierząt i oni dwadzieścia 
i cztery starcy upadli przed Barankiem, mając każdy z nich 
cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy 
Świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest 
wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś 
nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia, języka 
i ludu. I widziałem, gdy otworzył Baranek jednę z onych 
pieczęci itd.“

Przypominam sobie z czasów szkolnych, że ksiądz Rektor, 
dający nam lekcye religii, tak o przedmiocie tym mówił: „Gdy 
nastąpi koniec świata, wtedy słońce zagaśnie i spadnie, gwiazdy 
zciemnieją i runą, a ziemia rozsypie się w gruzy i przepadnie. 
A na Józef at a dolinie będzie Sąd ostateczny J  Ja to słuchając, 
zagadnąłem: „Jakżeż Sąd ostateczny odprawiać się będzie mógł 
na Józefata dolinie, leżącej w Palestynie, skoro ziemia rozsypie 
się w gruzy i przepadnie ?-{ Ksiądz nieumiejąc, jak to zwykle, 
dać odpowiedzi, ofuknął mnie mocno, nazwał bezbożnikiem 
i wskazał na karę. Zaprawdę, takie tłumaczenia katechizmu 
niepodołają budzić czci w duszy młodej i myśleć poczynającej 
ani dla wiary, ani dla jej opowiadaczów! — Dziś odrzekam 
na powyższe zagadnienie, za chłopięcych czasów uczynione: 
O, będzie sąd ostateczny na ziemi, choć ziemia ta  rozsypie się 
w gruzy i przepadnie! Ziemia zniknie dla świata, lecz usadzi 
się wiekuiście w Pozaświecie, a wystąpi tam w pełni żywota 
swego, tj. ze wszystkiem człowieczeństwem, jakie od początku
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do końca swego tutecznego bytu wydała. I Bóg osądzi czło
wieczeństwa tego, a z niem i jej rzetelną wartość. Jak każdy 
człowiek pojedyńczy, tak i wszystek ród ludzki pójdzie na sąd 
ostateczny, nie na tym, ale na tamtym świecie, tj. gdy umrze 
docześnie. — Pytam się teraz, czyli Teologowi, a nawet da
wnemu memu księdzu Rektorowi szkolnemu, niepotrzebna Fi
lozofia?

Po sądzie ostatecznym, tak pojedynczy człowiek, jak 
wszystek ród ludzki idzie, stosownie do wewnętrznej wartości 
swojej, albo do nieba, albo do piekła. Nie po nagrodę, lub 
karę, aczkolwiek jest w nich, zaiste, także nagroda i kara; 
albowiem Bóg różni się od używającego tych, niedojrzałą wolą 
kierujących środków i sposobików ziemskiego ochmistrza dzieci 
i rządcy ludu. Bóg, który stworzył człowieka na obraz i po
dobieństwo swoje, myśli o nim lepiej, jak żeby mu przypisywać 
miał dobrą lub złą wolą stosownie do nadziei nagrody, lub 
obawy kary. Idzie się do nieba, lub do piekła w skutek spra
wiedliwości nam wymierzonej za to, iż albo kochaliśmy i peł
niliśmy cnotę dla cnoty samej, a widzieliśmy w tem naszę 
powinność i szczęśliwość, albo też byliśmy martwi i obojętni 
dla dobra tego wiecznego i najprzedniejszego. Oprócz nieba 
i piekła przyjmuje Kościół katolicki Czyściec. Uzyozofia ma 
również rzeczy te filozoficznie rozjaśnić.

•*
*  •*

Co NIEBO pozaświatowe ? Stan Zbawienia, przywiązujący 
się, jak pojąć łacna, — nie do miejsca jakiegoś, za granicami 
nieznającego granic Przyrodzenia, — ale do Osoby, do Jaźni 
samejże; — stan, jakiego doznają Błogosławieni, Męczennicy 
i Święci Pańscy, którzy walczyli za sprawę niebios, położyli 
gardło za myśl i wolą Bożą, a zarobili sobie na Nieśmiertel
ność. Jest to stan całkowitego zadowolenia z siebie samego, 
błogości niewypowiedzianej i szczęśliwości nadziemskiej; — 
stan roskoszy niebiańskiej ze zbożenia własnego i obcowania
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z Bogiem; stan bardziej miły, i słodki od podobnegoż stanu 
Aniołów, albowiem zasługą, i tysiącem poświęceń nabyty.

Zbawienie w niebiosach polega na trzech następujących 
rzeczach. Naprzód: Bóg uznaje nieboszczyka cnoty i zasługi, 
podczas żywota doczesnego odeń nabyte, a przebacza mu lekkie 
zboczenia od niebiańskiego Ideału, który weń włożył, popełnione 
w skutek ciężkiego parcia nań marności, lub trudnych położeń 
światowych. Nieboszczyk, od Boga tak ułaskawiony, przebywa 
trzecią, przedelizejską odnogę Lety i zapomina o drobnych 
swych, przebaczonych mu już grzechach. I czuje niewysłowioną 
roskosz z przeświadczenia się pełnego o świętości własnej. Cel 
jego wyczynu ziemskiego został dopięty. Świętość i wyjaw 
jej całkowity, pełny, błogi, na sobie; to uczucie Bogu właściwe, 
którego on staje się uczestnikiem. — Powtóre: Święty żyje, 
nie takim żywotem, jako nasz; nie żywotem, przynoszącym 
wciąż nowe walki i cierpienia, a rozdartym w same znikome 
chwilki; nie żywotem nędznym, kruchym, wardawym i ułom- 
kowym: — ale żywotem treścią swą od powijaka macierzyń
skiego aż do sznuru grobowego pełnym, a w pełności tej 
nieprzestannej i nigdy nieubywająeej wiekuistym. Mając żywą 
wszystkich swych pięknych całożytnych myśli, uczuć i uczyn
ków, wszystkich swych nieb i zbawień, cnót, dzielności, zasług 
i ofiar świadomość, doznaje on szczęśliwości, o jakiej tutaj 
zaledwie mieć można wyobrażenie. Jest tak szczęśliwy, że 
niema i niemoże już mieć żadnego życzenia. —  Po trzecie: 
Święty patrzy na Boga, Aniołów i Spółrówniów swoich, a widok 
ten wzmaga, podnosi do najwyższego stopnia, potęguje aż do 
uczucia boskości własnej, w sobie i w innych, osobistą w nim 
doskonałość i szczęśliwość. Czuje się tedy zbawion. —  Pismo 
święte głosi podobnąż naukę. Objawienie Ś. Jana Apostoła 
m ów i: „I słyszałem głos wielki, ze stolicy mówiący: Oto przy
bytek Boży, pełen Świętych! I Pan będzie mieszkał z nimi. 
A oni będą Królmi i Kapłanami Bogu, Ojcu swojemu, będą 
dziatkam i Jego i ludźmi Jego. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu 
cli, a śmierci dalej niebędzie, ani smutku, ani jęku. Ani
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boleści więcej niebędzie, albowiem takowe rzeczy przeminęły. “ 
Zaś Paweł Apostoł pisze: „Czego oko niewidziało i ucho nie- 
słyszało i co w serce człowiecze niewstApiło, to nagotował 
Bóg tym, którzy go miłują. Bóg objawił nam to przez Ducha 
swojego. Albowiem Duch wszystko wypatruje, zgoła głękokośei 
Boże.“ — I nam też Bóg objawił przez Ducha swojego, 
wszystko, zgoła głębokości Boże, wypatrującego, że to, czego 
oko niewidziało i ucho niesłyszało i co w serce człowiecze 
niewstąpiło, jest właśnie żywot, nie w chwilki same rozskubany, 
lecz pełny, całkowity i zawsze jednaki, a błogością Niebian 
wzbierający.

Nie jedno i ciągle to samo Zbawienie jest dla wszystkich 
Świętych. Każdy z nich najdzie Zbawienie inne; najdzie to, 
czego dusza jego najgoręcej pragnęła i najpilniej szukała za 
doczesnego żywota. Ten np. widział Zbawienie swoje w Mą
drości pewnego kierunku. I będzie miał mądrość taką, jakiej 
pragnął i szukał za życ-ia, lecz dopełnioną, zatorów próżną, 
do najwyższego stopnia udoskonaloną. Otoczą go Aniołowie, 
którzy mądrości tej są wyrazem i otworzą mu oczy. A będzie 
widział i miał niebo swoje. — Inny kształtował Piękność 
podług pewnego Ideału. Anioł tej Piękności stanie przed nim.
I zapatrywać się on weń będzie, niemogąc się widokiem tym 
nasycić i dość nacieszyć. Inny walczył za Wolność, za Prawo, 
za Cnotę. I Duch święty odsłoni mu te Światłości Bożej istoty 
całkowicie. Tak tedy najdzie on w nich swoje niebios kanary. 
Wszystkie pragnienia czyste, wielkie i święte, ale na ziemi 
nieugaszone, najdą tu pełne swe zaspokojenie. Każdy ze Świę
tych zbawion będzie, lecz innym, do Osobistości swej jak naj
ściślej zastosowanym sposobem, lub chacun a m  facon. Bóg 
jest tak nieskończony, tak Bogaty i dobrotliwy, a wreszcie tak 
wszechmocny i mądry, że ma osobne dla każdego ze sług 
swoich niebo. Pismo również to potwierdza. Paweł Apo
stoł pisze: „I ten, który szczepi, i ten, co polewa, jedno są, 
bo pracują dla Pana. A każdy swo/ę zapłatę weźmie, podług 
pracy swojej. Jesteście bowiem Pomocnikami Bożymi. Rolą



Bożą zoraną jesteście. Budowaniem Bożem jesteście.“ Skoro 
tak, czegóż więcej można wymagać od Boga?

Są teorye palingenetyczne, z Metempsychozą związane, 
którym hołdują rado wielcy, lecz z objęć teraźniejszości wydrzeć 
się niezdolni poeci, jako np. Jean Paul, Słowacki, niekiedy 
zaś nawet Zygmunt Krasiński. Podług nich ludzka jaźń prze
chodzi przez różne, coraz wyższe kręgi żywota, w których udo
skonala się zwolna, a przechodzi przez nie tak długo, aż będzie 
zupełnie podobna do Boga. Dziś żyje ona np. na ziemi; pó
źniej żyć będzie na Wenerze, Merkurym i na słońcu; później 
przeniesiona zostanie na gwiazdę polarną, na Syryusza i pla
netarne ich światy; a zawsze tam, gdzie człowieczeństwo stoi
0 jeden stopień wyżej i może podnieść jej doskonałość. — 
Dobrze! Ale cóżby nastąpiło dalej ? Jaźń ludzka, pozyskawszy 
już najwyższą, Bogu równą doskonałość, albo stałaby się dru
gim, trzecim, setnym, tysiącznym Bogiem, co sprawiłoby Wie- 
lobóstwo nowego rodzaju, a zniosłoby jedynego, iście prawdzi
wego Boga; — albo też ona sama, niepodołając stać w obec
1 obok Boga samodzielnie, a będąc z nim zupełnie jednaka, 
utonęłaby w Jego istocie i przepadłaby na zawsze, co znowu 
zniosłoby osobistą jej wieczność i wiekuistość. Wtedy, nie 
Osobistość, lecz Metempsychozą i Palingenezya, zaczem Prze- 
mienność i Znikomość; nie Byt, lecz nicestwo; nie Bóg jeden 
i jedyny, lecz Politeizm i Panteizm byłby świata gruntem 
i oddechem, lub najprzedniejszą Prawdą. Już przy Żywocie 
wiekuistym Wszecliistnienia dotknęło się tejże samej idei. Po- 
dobnyż tutaj, jako tam, otrzymuje się taki wypadek: Jako 
Wszechświat, tak też jaźń ludzka, doskonaląc się aż do do
skonałości Bożej i roztapiając się nakoniec w Bogu, lub prze
stając być i znosząc same siebie, niebyłyby wcale doskonałem 
Boga dziełem, i zniewoliłyby wreszcie Boga, jak to dzieje się 
wielekroć w Zenda-Wescie Zoroastra, po uczynionem smutnem 
doświadczeniu i po przekonaniu się o omylności swojego ro
zumu, do stworzenia doskonalszego, a takiego samego, jak 
dzisiejszy, świata.
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N ie! Chrześciaństwo ma słuszność. Bóg niechce i chcieć 
niemoże doskonalenia się ciągłego ludzi i rzeczy aż do Wszech
stronności swojćj i takiego stopnia, jaki jest w Nim samym. On 
pojmuje doskonałość ich inaczej, a bez miary głębiej i lepiej. 
Zostawia w niebie każdego z ludzi przy lubej mu Jednostron
ności swojej; a dozwala mu tylko Jednostronność tę podnieść 
do najwyższego doskonałości stopnia i czuć w niej całkowite 
zbawienie. Jednostronność ta jest właśnie Osobistość nasza Bóg 
robi każdego Świętego jednym niebiańskim słońca tej Światło
ści promieniem, którą jest sam, a promieniem jasnym i czy
stym, od światłości tej nieróźniącym się wcale, lecz tylko ta
kim, jakim każdy na ziemi chciał zostać. Duszy np. Mozar- 
towej, która niegarnęła się nigdy do umiejętności, nie każe 
On, ani na słońcu, księżycu i Syryuszu, ani w niebie poza- 
światowem, uczyć się mądrości Platonów, Kantów i Heglów, 
później zaś mądrości Tailerandów i Metternichów; później 
znowu mądrości Fenelonów i Bosuetów; później mądrości 
Wolterów i Feuerbachów, itp,; lecz da jej gędźbę Serafinów 
i Muzykę sfer, która ją  zachwycać i zbawiać będzie. Podo
bnież duszy Napoleona wielkiego niekaże grać na skrzypcach 
Belliniego, ani malować pędzlem Rafaela, ani wynajdować nowe 
wozy parowe, młockarnie i prządki, ani trzymać bank Rot- 
szyldowy i bawić się gromadami złota, itp. ale posadzi ją na 
rydwan tryumfalny, uwieńczy laurem, opatrzy hetmańską bu
ławą i wyszle w podróż do tych wszystkich miejsc pozaświata, 
w których grzmią walne toświatowe bitwy, oświetlone bengal
skim Apoteozy ogniem. A to ją zachwycać i zbawiać będzie. 
Gdyby Bóg, czy to przez różne coraz wyższe kręgi żywota we 
świecie, czy też na łonie pozaświata, w imię udoskonalenia 
wszechstionnego, przymuszał Biskupa Krasickiego do zostania 
Ignacym Lojolą, a Stanisława Kostkę do zostania Dyderotem 
itPO gdyby jednę, już wyczynioną i pełną Osobistość przeista
czać chciał w Osobistość drugą, setną, tysiączną i to tak długo, 
aż wyczerpią się wszystkie Osobistości rodzaje; gdyby gwałcił 
w Świętych swoich przyrodzone usposobienie i wolną wolą,



które sam im dał: byłby, za prawdę, nie Bogiem lecz baszą! 
Wtedy zrobiłby im zbawienie gorzką potrawą, a niebo pie
kłem ! ■— Każdy więc zostanie sobą samym i tern, czem nie
gdyś był, ale w pozaświatowej pełni i błogości niebios. Ka
żdy roześlnieje tą Bożo-obrazowością, której szukał. Tego 
wymaga ogląd na konieczność zbożenia wszelakiej Osobistości 
ludzkiej, jako wyczyniła się sama. Stąd żaden ze Świętych, 
nietylko co do jaźni swej, lecz także co do Zbawienia swego, 
pomimo otrzymanej doskonałości niebiańskiej, przecież li jedno- 
promiennej, li Jednostkowej, nie jest, jako Bóg, wszechstronny 
i na żaden sposób mierzyć się z Bogiem niemoże.

Socyalistyka światowa szlakuje ostateczne człowiezeństwa 
cele i stara się o sprowadzenie niebios na ziemię, o Królestwo 
Boże na Ludzkości piersiach. Usiłowania jej ciągle daremne. 
Świat pozostaje bowiem, pomimo wszech udoskonaleń i postę
pów7 swoich, zawsze harcernią Szatana i padołem płaczu. Ale, 
co niemogło i niemoże się uiścić we Świecie, uiszcza się cał
kowicie w Pozaświecie. A Kościół ma słuszność, gdy Nie
szczęśliwym wskazuje niebo, jako ostatnią i jedyną ich ucieczkę. 
Niebo ze Świętymi, to Królestwo Boże, zdobyte pracą, cnotą 
i zasługą. Tam jest Wolność, Równość i Braterstwo wr cał
kowitej pełni i doskonałości, albowiem one istnieć mogą je
dynie w niebie i pomiędzy Świętymi Pańskimi. Tam niema 
biedy, nędzy i hołyszów. Tam wszyscy szczęśliwi. Błogo tym, 
co otrzymali wr wiekuistym Falansterze tym Bożym przyjęcie 
i obywatelstwo! — Widzi się tu jawnie, że pod wszelakim 
iczględem, Pozaświat jest świata ostateczne dopełnienie i święta 
iścizna, nad którą niema już nic wyższego.

*
#  *

Co znowu PIEKŁO pozaświatowre ? Stan Potępienia Bo
żego, którego doznają Nieboszczyki, co za żywota doczesnego 
służyli, nie Prawdzie, Piękności i Cnocie, lecz Mamonie; — 
co odpadli od Boga i samych siebie, a zarobili sobie, nie
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na Nieśmiertelność, acz mieli do niej usposobienie, ale na 
ciemnicę śmierci moralnej, a wiekuistego zatracenia i zapo
mnienia. Są to, jako na tym, tak i na tamtym świecie 
Umarli, którzy atoli żyć muszą na wieki. Tu niewiedzą, 
ale tam wiedzieć będą, że są upiorami. Tam utrapienie ich 
straszne.

Cierpienie Potępieńców polega także głównie na trzech 
rzeczach. Naprzód: Czują szkaradę istoty własnej, swoję ma- 
luczkość, zwierzęcość i szatańskość, a czują je okropnie, Hy- 
dzą się sami sobą i uznają swą plugawość wewnętrzną, co boli 
ich nieskończenie. Chcieliby z niewypowiedzianej pogardy dla 
siebie umrzeć na zawsze i rozwiać się w absolutne nic. Ale 
daremne życzenie! Takiego nic niema ani nawet w piekle. 
A istota ich, jako była, tak i pozostaje wieczna. — Po wtóre: 
Powtarzać muszą od doby do doby doczesny żywot swój, obrzy
dliwości i niecności pełen; spowiadać się głośno i w obec nie
bios oraz piekieł całych ze wszystkich swych podłych myśli, 
uczuć i uczynków; odsłaniać jawnie piekielne swe tajemnice, 
które niegdyś tak roztropnie ukrywać umieli. Muszą kraśdź, 
mordować, truciznę mieszać, jak ongi za życia, a poglądać na 
swe ofiary, doznające Zbawienia. Tu Lady Machbet obmy
wać będzie ręce krwią męża zbroczone ciągle, a krew ta ni
gdy z nich nieustąpi. Tu Przemysław Ludgardę dusi, Bona 
Barbarę truje bezprzestannie. Dawne demony, którym się Po
tępieńcy za życia ziemskiego poddawali, biorą ich teraz w cał
kowitą posiadłość, a dręczą i męczą ich bez miłosierdzia. Jako 
Obłąkany u Czubków cierpi ciągły żar w mózgu, niemogąc 
czego innego myśleć, krom tej rzeczy, lub sprawy, która go 
rozumu pozbawiła; tak Potępieńca pali i piecze dawna zbro
dnia, a żarzewia swego usunąć odeń nie chce ani na chwilkę. 
Wszystko to przepełnia jaźń nieszczęśliwą żalem, boleścią, go- 
i ycz 5̂ zazdrością, lub męką bez miary. — Potrzecie: Za ży
cia doczesnego Boga, Aniołów i Świętych Pańskich widzieć 
niechcieli. leraz ich widzą, lubo wciąż daleko od siebie, tam 
gdzieś za otchłanią, przedzielającą piekło od nieba, co pomnaża



—  801

icli niedolą, Odwracają więc od nich oczy, a patrzą na Sza
tana i demonów, którym  służyli, Uglądają ich jednak bez 
dawniejszych szat pozoru złotych i bez płaszczyka Świętości, 
którym  się okrywali; uglądają ich w całej ohydności nagiej. 
I wstydzą się przed sobą, iż przed takiemi potworami bili ko
lanem. Co gorsza, dawni kusiciele urągają im ninie w żywe 
oczy i są ich katami.

Pismo podobnież naucza. Oto przykłady: Ś. Pukasz tak 
mówi: „Umarł 011 bogacz, co niemiał litości dla Łazarza i po- 
grzebion jest w piekle. A podniósłszy oczy swoje, gdy był 
w mękach, ujrzał Abrahama zdaleka i Łazarza na łonie jego. 
I zawoławszy, rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, 
a poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie, 
a ochłodził język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu! 
I rzekł mu Abraham : Synu, wspomnij, żeś odebrał dobra za 
życia swego, a Łazarz tylko Z łe ! A teraz też 011 ma pociechę, 
a ty męki cierpisz. A nad to wszystko, pomiędzy nami i wa
mi otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd 
przejśdź do was, niemogli, ani też wy stam tąd przejśdź do 
nas.“ —  Ś. M arek zaś m ów i: „Lepiej jest tobie być ułomnym, 
niźli iśdź do piekła w ogień nieugaszony, gdzie płacz i zgrzy
tanie zębów, gdzie robak sumienia nieumiera, a ogień cierpień 
niegaśnie.“

Odwołując się do tych i podobnych miejsc Pisma klechy 
prawią do ludu straszliwe rzeczy o płomieniach piekielnych, 
o kotłach wypełnionych gorącą smołą, w której smażone będą 
dusze Potępieńców, o czartach i poczwarach piekielnych, pod
kładających drwa i dolewających smoły, a zadających co chwila 
nowe udręczenia. W szystko to li zmysłowe i bardzo gminne 
wyobrażenia. Potępieniec niema już zmysłowego ciała. Ogień, 
smoła, piec i kocieł niemógłby więc mu dokuczać; onby ich 
nieezuł, jak  odwrotnie np. zwierz nie czuje bicza z myśli. 
Jako Święci Pańscy nie są ani w Raju Mahometa, ani w Wal- 
halli, gdzie śliczne dziewice i wyborne wina, lub stare miody 
wabią do roskoszy; tak i Potępieni nie kąpią się w płomie-

Panteoii, Tom III. — W. 51
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niach i niepiją gorącej smoły. Ogień wiekuisty, jak  widzi się 
już w powyższych wyjątkach z Pisma, to przenośnia znacząca 
gorzkie wyrzuty sumienia i gorącą samego siebie pogardę, lub 
cierpienia moralne. Ogień, który piecze duszę, jest straszliw
szy od ognia, palącego ciało, albowiem 011 nieugaszony. Wasz 
ogień, gdyby mógł spalić duszę, lub oczyścić ją  z grzechów, 
byłby dla potępieńców zbawieniem.

Starożytni malują piekło w podobnymże rodzaju, jak  na
sze klechy, lubo poezya ich przytem bez miary piękniejsza. 
Podług Hezyoda T artar leży gdzieś pod ziemią tak  głęboko, 
iż np. wyrzucone z Olimpu kowadło, spadając co chwila bar
dziej przyspieszonym biegiem, dostałoby się doń zaledwie 
dziesiątego dnia. Tutaj olbrzym Tycyusz, co walczył prze
ciwko Bogom, karmi swą, ciągle odrastającą wątrobą dwa 
żarłoczne sępy piekielne; tu  Syzyf obraca ogromną skałę, 
a Tantal, któremu wszystko, co do rąk weźmie, obraca się 
w złoto, ryczy dziko z głodu i pragnienia. Tu Donaidy leją 
bezprzestannie wodę z Lety w dziurawą beczkę, k tórą napeł
nić mają. Jest tu przynajmniej Rozmaitości więcej.

Najlepsze obrazy Piekła daje Zygmunt Krasiński w Nie
dokończonym Poemacie, albowiem one stoją na wysokości po
jęć dzisiejszych, a odnoszą się, nie jedynie do pojedyńczych 
osób, lecz do całych zagasłych wieków. Widziało się ich kilka 
przy Socyalistyce. Tu wystarczy jeden maluczki. Jest to 
zmalowanie ducha wyemancypowanej niewiasty.

Aliger, lub cień Dantego i młodzieniec idą dalej. „A tu 
grunt zaczął niżej zstępować, a światło szubienic przyświecało 
jeszcze, ale coraz słabiej. Aż ukazały się w dole inne gwia
zdeczki, sine, niewzruszone, na wzór lamp, czuwających w szpi
talu. Każda z nich nad rogożą zatknięta. Na każdej rogoży 
niewiasta. I lud cały niewiast leży, jęczy, wdycha, płacze. 
Gdzie niegdzie oz wie się krzyk ostatni, śmiertelny. I znowu 
jęk, westchnienie, płacz przeciągnion w coraz dalsze i głębsze 
podziemia. — Jedna z tych zerwała się przed widmem Danta, 
okręciwszy około rąk włosy rozpuszczone i targając je. A mło-



dzieniec ujrzał jej duszę, wplecioną między te włosy, od gło
wy do rąk  i od rąk  aż do stóp spływającą z niemi. W nie
znośnych podrzutach: „Mów, ty, krzyknęła, ktokolwiek jesteś, 
i ty d ru g i! Mówcie wy oba Mężczyźni, czemu mnie z powierz
chni świata zepchnięto do dołu? Pókim ciało miała nadobne, 
chodziłam w promieniach słońca. Ludzie dobrzy byli dla mnie. 
Gdym zwiędła, jak  k w ia t; wzięli mnie, rzucili między gnijące 
w ciemny mrok, gdzie płacz i zgrzytanie. Im, mężczyznom, 
kiedy zestarzeją, Młodzi pieśni pochwalne śpiewają; nam prze- 
dedniem śmierci, na wiele dni jeszcze, każą kłaśdź się do tru 
mny. Prosim się, skarżym się, wołamy. Oni daleko, oni nie- 
słyszą. Potem konać zaczniem. Oni jeszcze dalej; oni nie- 
przyjdą nas pożegnać. I tak trzeba umierać. “ — A gdy mówiła, 
inne się dźwigały i wstawały, wołajac: „Sprawiedliwości! 
sprawiedliwości !“ A za tcmi, inne jeszcze, tłukąc się w pierś, 
szlochając, przeklinając. Aż strugi łez z oczu ich spłynęły 
na włosy ich długie i z włosów kapały na ziemię z głuchym 
szelestem dżdżu jesiennego. A słabsze, lub bardziej znękane, 
ledwo się podniosły. Inne tylko klęczeć mogąc, wlokły się 
na kolanach. Inne twarz przez pamięć piękności zasłaniając 
rękoma, szły ku Widmu, a z za ich palców ócz tylko dwoje 
gasnących świeciło. — Ujrzał wtedy młodzieniec kilku sta r
ców w czarnych, długich szatach z kropielnicą w ręku, rzuca
jących wodę na te wszystkie głowy i śpiewających głosem po
nurym. Jedne z niewiast spuściły czoło i cicho na rogoże 
pokładną się nazad. Inne przykląkłszy, całują tych starców 
w ręce i szepcą przed nimi nieskończone żale. Ale ta sama, 
co pierwsza się zerwała, jeszcze gwałtowniej drąc włosy, krzy
knie ku nim: „Tam, na powierzchni świata, Mężczyźni już 
niesłuchają was, ale rzekli w am : Idźcie, bądzie szpiegami ko
biet umierających! Gdy dusze ich od ciał się odrywają, uci
szajcie ich skargi! Gdy klną nas, zamykajcie im usta! Bo jęki 
ich niemiłe nam. Czasem z przepaści, gdy wzniosą się zara
zem, psują nam porę biesady, godzinę targów. A wy poszli, 
zstąpili, przyszli. Wy nas uczycie, jak cicho umierać. Otóż
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ja  umrę głośno, wołając: Duszęm miała, duszę mam, a na 
ziemi ciało mi tylko przyznali! Ty sądź, Boże, ty, coś mi 
duszę dał.“ — I dusza jej, przed oczyma młodzieńca, ostatnią 
konwulsyą wyrwała się z plecionki jej włosów i poszła nad 
lampy w ciemną przestrzeń, jak  krwawe płótno, przekłute ty 
siącami igieł-“

Daje się myśleć Zbawienie bez końca. Takiego Zbawie
nia doznaje Bóg, doznają Święci. Ale, jak  pojąć piekielne 
Cierpienie bez końca? Cierpienie, przechodzące siły ziemskie, 
ustaje w śmierci. Czyli Cierpienie bez końca, ogień wiekuisty 
zgadzać się może z dobrocią i miłosierdziem Boga? Czemu 
wreszcie największy, bo wszystkich ludzi, zgoła Chrystusa, do 
Złego kuszący grzesznik, tj. Szatan, niecierpi mąk takich, 
na jakie wskazani być mają Potępieńce? Czyli to nie skazówka 
do lepszego, niż zwykle, rzeczy tej zrozumienia? — Takie py
tania słyszy się często, albowiem są zupełnie ugruntowane, 
a tkwią w uczuciu ludzkiem. Jaka na nie odpowiedź? Słu
chaj ! Jaźń bez ciała jako wieczna, więcej bez miary podoła 
wytrzymać, jest jaźń w ciele. Wreszcie potępieniec, powtórzyw
szy w jednej nieskończenie pełnej chwilce żywot swój szka
radny i przepełnion najwyższą boleścią, pada, nakształt onych 
niewiast, podających na rogoże, kona moralnie i umiera na 
czas pewien nawet w piekle. I długo leży w letargu. Wszak, 
jako za doczesnego, tak  za wiekuistego żywota główny jego 
charakter: Umarły. Ale budzi się z omdlałości i śmierci mo
ralnej ku odbyciu cierpień swych na nowo, bo umrzeć mu, 
jako istocie wiecznej, niepodobna. Od Boga zależy ta  śmierć 
pozorna i to przebudzenie jego, a Bóg umie godzić sprawiedli
wość z miłosierdziem; umie zawsze, szczególniej w karaniu, 
zachować miarę. — Dokłada się tutaj to jeszcze, że ani Boga 
i miłosierdzia Jego zbyt antropomorfieznie, ani jaźni potępio
nej zbyt tutecznie myśleć się niepowinno. Na łonie wiekui
stości inne są prawa natury.



Co nareszcie CZYŚCIEC pozaświatowy? Stan pomiędzy 
niebem a piekłem pośredni. Don idą Nieboszczyki, co ani na 
Zbawienie, ani na Potępienie niezasłużyli. Jest na tym świę
cie największa część ludzi, co to ani do tańca, ani do różańca; 
co dla sprawy niebios ni ciepli, ni zimni. Nieukochali gorąco 
Prawdy, Piękności i Cnoty; nie idą za nie na krzyż, choć 
w gruncie duszy oddają im i tym, co za nie cierpią, cześć. 
Woli własnej im braknie. Dobre towarzystwo trzyma ich na 
dobrej drodze, złe „wiedzie bez trudu w bagniska brudu.“ Ule
gają wciąż obcym wpływom, a chodzą za drugimi, jak owce. 
Duch czasu, ten potężny Tytan, ma doskonałe z nich narzę
dzia, a pędzi ich nawet na śmierć, jak trzodę. Idą do boju 
za Wolność dzisiaj; uderzają czołem tyranowi jutro i smakują 
sobie pod Jarzmem, a zawsze dzierżąc się innych. Są to wia
trem na wszystkie strony obracane chorągiewki. Są to ka
płani w błagalniach panującej mody i w bóżnicach panującej 
Większości głosów. Wszyscy takowi dostają się po śmierci ziem
skiej do Czyśca. Po co? Ażeby oczyściła się ich istota wi
dokiem z jednej strony Zbawionych, a z drugiej Potępieńców; 
ażeby wyzwoliła się od mierności i bezwładzy, w które popadła 
na świecie; ażeby przynajmniej po za grobem uczuła żywiej 
nicość mamony. Cierpią tu, wyrzucając sobie niemoc i głu
potę własną, a cierpienie oczyszcza ich i nadaje im moralną, 
od Boga niegdyś otrzymaną, a od siebie samych uronioną moc. 
Oni, podług Katechizmu katolickiego, gdy ukochali wreszcie 
gorąco Boga i rzeczy wiekuiste, przechodzą do nieba, jednakże 
nie do bugaju Zasłużonych i nieśmiertelnych, lub Świętych 
Pańskich. W Czyścu więcej bez miary, jak pojąć łacna, ma 
się Nieboszczyków, niż w niebie i piekle zarazem. Tu głó
wna pozaświatowa tłuszcza.

Czyśca niema w protestanckim Kościele. Luter go wy
rzucił, jako duchowny Kabak, przynoszący mnogie złotówki za 
msze i zdrowaśki, mające wyzwalać z niego biedne duszyczki, 
a przeznacza Nieboszczykom jedynie albo niebo, albo piekło. 
I ma słuszność z etycznego stanowiska. Jest bowiem albo
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cnota albo niecnota, ale półcnót niema. Czemu Katolicyzm 
stanowi pomiędzy niebem i piekłem stan  pośredni i przyjmuje 
przejście z niego do stanu błogości Zbawienia? Zdaje się, 
że przyjął Czyściec li przez wzgląd na Miłosierdzie Boże. Od
dalić dusze ludzkie od nieba na zawsze za drobne grzechy, 
to niezgadza się z Dobrocią niebieskiego Ojca, który tak ła 
cno przebacza dziatkom swym swywolą, a który Kościołowi 
daje moc ich rozgrzeszania. Skoro ksiądz rozgrzesza je już 
w tym świecie, czemużby Bóg niemiał sam wykonywać tego 
w tamtym świecie? Bóg tedy, kazawszy wyprać w Czyścu du
sze ni dobre, ni złe, przewodzi je w końcu do nieba.

Zgoda na to! Stąd jednakże wynika, i to koniecznie, że 
taki sam wzgląd i wypadek ustanowićby się powinno, a to tern 
gwałtowniej i nieodzowniej, dla Potępieńców w piekle. To 
także z Miłosierdziem Bożem niezgodna, ażeby dusza ludzka 
za jednę chwilkę nieszczęsną, w którój dopuściła się zbrodni, 
za jednę chwilę zboczenia z gościńca, którym szła długo i pier
wej i później, pokutować i cierpieć miała srogie męczarnie na 
wieki. Przynależałoby się również, po wypaleniu ich w ogniu 
straszliwym, przeprowadzać dusze tak  z piekła do czyśca, jak  
z czyśca do niebios, co zakończyłoby się tem wreszcie, że na
wet Potępieni, po spełnieniu się czasów ich kary, byliby 
w niebie. A miłosierdzie Boże byłoby wtedy bez granic. I za
pewne to kiedyś w Katolicyzmie postanowione będzie. Ta 
sama Loika, co z dogmatu niepokalanego poczęcia Zbawiciela 
wychodząc, zniewoliła Kościół, choć dopiero tak późno, bo za 
dni naszych, do przyjęcia nowego dogmatu niepokalanego po
częcia samejże m atki jego, przymusi wreszcie do nauki, prze
wodzącej dusze z piekła do czyśca, a z czyśca do nieba.

Co zaś na to Filozofia, Kosmozofia i Uzyofia? Wszystkie 
tizy wyrzekają tu jednogłośnie i stanowczo: Niepozwalam. 
Czemu? Bóg niemoże być podobny do demagogów, pragnących 
przemienienia kryminałów w ziemskie niebiosa dla złoczyńców. 
Jeżeli zbrodnia, k tóra  się stała, i grzech, by też najlżejszy, 
który się stał, odstać się niemoże i pozostaje w Pozaświecie
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wiekuiście; toć i ten, który je popełnił, będzie w piekle, lub 
w czyścu na wieki. On przykuł się sam do zbrodni swojej 
i do grzechu swego lekkiego tak  niezłomnym łańcuchem, że 
Bóg sam go nieoderwie. Łańcuch ten jest właśnie miłosierdzia 
Bożego granicą i natury prawem, które Bóg sam postanowił, 
a więc sam także gwałcić niemoże. Jest tedy czyściec dla 
dusz ni dobrych, ni złych, acz protestancki świst go nieprzyj- 
m u je ; ale, jak  niema przechodu z piekła do czyśca, tak  też 
i niema drogi z czyśca do niebios. Czyściec też sam nieżąda 
tego. On jest półniebem, jak  ziemia, a ci, którzy ziemskość 
ukochali, są w nim tak  szczęśliwi, iż większego szczęścia nie- 
wymagają wcale, a możeby go nawet przyjąć niechcieli. Tu 
również zbawion chacun a sa facon.

A co stanie się z duszami dziatek, głuchoniemych, nie
dołęgów, kretynów, wszystkich tych, co najdują się na zbyt 
niskim stopniu duchowego i moralnego rozwoju? Czyli oni 
nienabędą na tamtym świecie doskonałości wyższej ? N ie ! Bóg, 
jako niewymaga od Platona np., ażeby stał się nieukiem ; tak  
i na odwrót, niezniewoli największego nawet łypią do szukania 
doskonałości wyższej. Łyp’ zadowolon jest z samego siebie. 
Dlań ignoti nulla cupido. Czy dziecko, przy całej swej nie- 
wiadomości niejest w R aju? Czy ludzie niziutkiego ducha nie 
najzarozumialsi i nie najufniejsi w siebie; czy oni więc nie 
szczęśliwi? Będą zatem również tam, czem byli tutaj, a tylko 
wzmoże się pełnia błogiego ich przeświadczenia. Jako tutaj, 
tak  i tam są dzieci i niedzieci, mądrzy i głupi. Ale tu walka 
i bieda, szyderstwo i urąganie; tam pokój i zbawienie. — 
Gdzież atoli będą dzieci i duchy niedołężne? Wszak ani niebo, 
ani piekło, ani Czyściec nie dla n ich ! Będą, odrzekam, w Po- 
zaświecie i to dość. Niemożna myśleć nieba, piekła i czyśca, 
jako trzy odrębne zupełnie i otchłaniami przedzielone kraje, 
jako np. Europa, Azya i Afryka. One są to rożne stany dasz, 
a otchłanie pomiędzy niemi mają znaczenie moralne. Jako 
między przeświadczeniem Mędrca i Głupca, Cnotliwego i Łotra, 
tak  między Świętym i Przeklętym tkwi wielka, nieprzebyta
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otchłań. Jako tu na ziemi dobrzy i źli, zacni i podli, starzy 
i młodzi, tak i w Pozaświecie Święci, Potępieńce i Czyścowi 
mięszają się z sobą, siedzą nieraz u tegoż samego stołu. Sło
wem, co i jak jest we świecie, to i tak będzie w pozaświecie, 
albowiem Pozaświat świata tego ubożostanowienie. Z tej strony 
także wielki jest Zygmunt Krasiński, który w Podziemiach 
swoich ugląda Nieśmiertelnych i podłe tłumy zarazem.

CXCYI.

Reszta rzeczy tknących się tamtego świata.

Gdzie są niebo, piekło i czyściec? Chrystus, powróciwszy 
do niebieskiego Ojca, zasiadł po prawicy Bożej. Tam też jest 
miejsce dla Świętych, którzy, jak Zbawiciel, przeszli już przez 
żywot ziemski i wszystkie jego krzyże zwycięzko. Tam poza- 
światowe niebo i przybytek Pański dla Nieboszczyków. Jaźniaki 
zaś, lub ludzie, którzy narodzić się mają, tudzież Aniołowie 
i duchy, są po lewicy Bożej. Ona sporządza niebo przedświa- 
towe. Piekła zaś i Czyśca niema w bliskości Boga. Miejsce 
dla nich może być tylko pod Nim, gdzieś nisko, gdzieś przy 
krawędziach i na dnie Otchłani. — Są to atoli same zmysłowe 
wyobrażenia, nic lub mało znaczące dla umiejętności, a do 
tych podobne, iż np. słońce wschodzi i zachodzi codzień, miasto 
prawdy tej, iż co dwadzieścia cztery godzin ziemia obraca się 
około swej osi. Jaka więc dysze pod zasłoną tych zmysłowych 
wyobrażeń myśl? Co tutaj może być Rzeczywistością istną?

Jako rzekło się już, mówiąc o Żywocie wiekuistym Wszech- 
istnienia, tak powtarza się tutaj z najsilniejszym przyciskiem, 
że tamten świat, jaźniaczy i nieboszczykowy, niejest, ani gdzieś 
za gwiazdami, ani też gdzieś w podziemiach. To tylko śre
dniowieczne i staropogańskie umidła, piękne, jak poezye Le
nartowicza, lecz rozwiewające się w czczy dym przed spojrze
niem najpospolitszego nawet Rozumu. Za gwiazdami są nowe,
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w kształcie światlanych obłoczków przez teleskopy dostrzegane, 
mleczne drogi, lub całe wielkie słońc pełne, a do naszych 
podobne niebiosa, zaczem nowe ziemie i nowe człowieczeństwa, 
słowem dalszy świat powszechny, który niema granic. Za gwia
zdami równie, jak przed gwiazdami jest świat ten, nie zaś 
tamten. A pod ziemią, jak przekonywa Geognozya, są kruszce, 
kopalnie, wreszcie pokłady środkowo-ziemnego granitu, nie zaś 
Eliz i Tartar grecki, Amentes staroegipski, mieszkanie Peklenca 
i Nii. Tamten świat, gdzieś za krańce nieogarnionego, a więc 
bezkrańcowego Przyrodzenia przeniesiony, jest albo najodda- 
leńszy od nas świat ten, albo też sprzeczne w sobie, zaczem 
i niedorzeczne oderwanie, słowem, m ara , religii naszej bardzo 
szkodliwa. Pozaświat i Przedświat nie są po za  światem, ani 
też przed  światem co do przestrzeni, lecz tylko co do tera
źniejszego Czasu, który zowie się pospolicie światem. Poza
świat, to Czas świata p rzeszły  i już dokonany, a Przedświat 
Czas jego przeszły , wyjawić się na nim mający. Zowią się 
światami słusznie, albowiem Czas niejest nic innego, tylko 
świat na różnych ciągłego rozwoju swego przy stajniach, mia
nowicie zaś świat w trzech głównych swych przeobrażeniach, 
lub świat in potentia, in actu et in sempiterno. Jako w Te
raźniejszości każdej, która jest zawsze li chwilką, li jednym 
pulsem wszechświatowego Żywota, li dalszym krokiem ogólnego 
rzeczy i ludzi rozwoju, tkwi cała odwieczna i przez wieki 
jawić się mająca Bożego Istnienia Przyszłość, tudzież cała wie
kuista, tysiącoleciami upłynionemi napiętrzona Bożego Istnienia 
Przeszłość: — tak też we znikomym Świecie obecny jest, 
nietylko będący istotą i gruntem  jego Przedświat, lecz także 
sporządzający iściznę jego Pozaświat. Bóg jest wszędy, a tamten 
świat piastuje i przewodzi na bożostanowe łono ten świat. 
Żywot przedświatowy i Żywot pozaświatowy najduje się więc 
koniecznie wszędy tam, gdzie jest żywot doczesny, będący 
pierwszego odsłonem, a drugiego sprawcą. Jako na wszelakiej 
innej, tak i na naszej ziemi jest, nie jedynie Świat, lecz także 
przywiązany doń nierozerwalnie Przedświat i Pozaświat. Niebo ,
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piekło i czyściec są przeto wszędy tam, gdzie ma się ludzi, 
tak na słońcu i księżycu, jak  na ziem i; tak  w Azyi i w Afryce, 
jak  w Europie, słowem, na każdem miejscu. Nie dość ! Są one 
zgoła w istocie, lub w ja źn i każdego człowieka.

Stąd wyrasta, że Jaźniaki i Nieboszczyki, do naszego 
planety przywiązane, otaczają nas na okół, a żyją pospołu 
z nami na ziemi, zgoła w nas samych, lubo w innych powia
tach czasowych, a stąd dla Teraźniejszości zawsze utajonych. 
A nie dzieje się to żadnym cudem, lecz rzeczą jest zupełnie 
naturalną, iż jaźniaki, w nas mieszkające, w chwileczce danej 
przepływają z nas w dzieci nasze, lub wcielają się w naszych 
następców; iż wreszcie nieboszczyki, w nas mieszkające, działać 
na myśli, uczucia i postępki nasze tak  mogą, jak  czyni to 
sam mieszkający w nas Bóg. A pismo ma słuszność, podając, 
że otaczające nas powietrze przepełnione jest duchami, po naj
większej części nieczystymi, i każąc nam strzedz się przed 
nimi. Niewidzimy duchów tych, bo ubrani jesteśmy w grubą 
m ateryą toświatową, a nad okiem jaźni naszej rozwiesiła się 
ciemna niejaźni opona. Niekiedy tylko i to w chwilach albo 
mądrością niebios brzemiennych, albo też psychiatrycznie cho
rowitych, mysł nasz ich dostrzega. —  Jest żywot wielki pod 
darnią w ogrodzie naszym, a nawet w szklance wody, który 
ugląda się dopiero wtedy, gdy patrzy się przez szkła powię
kszające. Jeżeli o żywocie tym, lubo on materyalny, oko nasze 
nic niewie; jakżeż ono odkrywrać może żywot otaczających nas 
i przemieszkujących w nas duchowi Jeżeli Boga, przebywają
cego w nas i kierującego wolą naszą, nieczujemy; jakże czuć 
mamy działających wr nas jaźniaków, które, szukając swych 
narodzin ziemskich, nakłaniają nas do małżeństwa; lub dzia- 
łających w nas nieboszczyków, gdy namawiają nas np. do 
naprawy tych błędów lub krzywd, których oni za życia swego 
się dopuścili? Że tylko takie Jaźniaki i Nieboszczyki w nas 
tkwić mogą, które z nami są związane, tj. dusze dziatek i pra
dziadów naszych, to rzecz jasna. Inne mogą tylko nas otaczać.

Różne są za nami i w nas samych duchy, przedświatowe



i pozaświatowe. Ważna, acz niema tu dla nas przestroga! 
Gdy który z nas dopuszcza się Złego i myśli, że jest bez 
świadków; myli się mocno. Patrzy nań z niego samego i z za 
niego Bóg! Patrzą nań z niego dziatki własne, narodzić się 
mające i rodzice umarli z całym dziadów orszakiem, a z za 
niego duchy przedświatowe i pozaświatowe osób innych. Patrzą 
nań dwa nieba całe, wieczne i wiekuiste, tudzież piekło i czy
ściec ze wszystkiemi mieszkańcami swemi. Wszystkie te istoty 
stoją obok niego oblicznie i na sądzie ostatecznym świadczyć 
przeciwko niemu będą. Przed okiem braci naszych niewidzial
nych ukryć się niepodobna. Bądźmyż więc ciągle dobrzy i tak 
żyjmy, ażeby oko to niespotkało nas nigdy na nieprawym 
uczynku! -— My sami rzucamy niekiedy prawdziwy wzrok 
w postępki nieboszczyków. Skądże to pochodzi? Świat zowie 
to szczęśliwym domysłem. Lecz jaki transcendentalny, lub 
ostateczny domysłu tego grunt?  Oto, będąc jeszcze jaźniakami, 
patrzyliśmy na sprawy docześnego ich żywota. Stąd znamy 
ich na wylot i sądzić o nich możemy. O, są cuda i dziwy, 
które nas owiewają, a o których zazwyczaj nic niewierny! 
Nieuśmiechaj się tu, Rozumowcze! To również natura, o której 
tu  mowa, której atoli nierozumieją wszyscy, a k tóra  dla Em- 
piryi Twojej całkiem niedostępna.

Żyjemy w towarzystwie przedświatowych i pozaświatowych 
ludzi. Snują się oni na około nas, nakształt Sylfów i Elfów. 
Ale niewidzimy ich wcale. We świecie człowiek tutecznieje, 
cieleśnieje i ciemnieje tak dalece, że zapomina o tern nawet, 
że niegdyś sam żył od wieków w niebie; że tamten świat wi
dział, a i dzisiaj widzieć go może, jeżeli tylko zechce. Niebo, 
Piekło i Czyściec są około niego, a on ich niewidzi; są w nim, 
a on tego nieczuje. Jest całym wszechświatem sam, w którym 
tkwi cały Przedświat, Świat i Pozaświat; jest Mikrokosmem, 
w którego środku także przemieszkuje Bóg, a 011, zmysłowością 
zajęty, nic o tern niewie. A gdy mu Filozof jaki rzeczy te 
przypomina i mówi mu o boskości istoty jego tak  jawnej; on, 
w głupocie swej krzyknie, iż filozof ogłasza wszystkich ludzi



za Bogów, a sam ogłasza się za najprzedniejszego Boga. Im 
większy k to  sługa tego świata, tern ciemniejszy na odwieczne 
i wiekuiste prawdy.

Czy Jaźniaki i Nieboszczyki wywierają na nas wpływy? 
Bez wątpienia, — lecz niewidomie, a w takim  samym rodzaju, 
jak  Aniołowie i Demony. Stoją przy nas, przemawiają do 
nas swą mową milczenia, tj. obecnością swą budzą w nas myśli 
i chęci, jakich od nas żądają. Oto jeden z nas jest za po
stępem i pragnie na gwałt urzeczywiścić pewne idee. Co to 
znaczy? On chce babić Przyszłości, narodzić się mającej, lub 
Przedświatowi, żądającemu wcielenia swego w Świat. Otaczają 
go więc hurmem te jaźniaki, które, gdy idee jego pozyskają 
Rzeczywistość, będą mogły opuścić niebo i przenieść się na 
ziemię. One zrosły się już w świętoduskiej szkole Przedświata 
z jego ideami i przedstawiają je na sobie. Dopomagają więc 
mu tajemniczem swem tchnieniem do coraz widniejszego, lubo 
jeszcze li teoretycznego ich wyczynu. — Inny z nas mieszka 
w pokoju, gdzie wiszą po ścianach obrazy antenatów, swojej, 
a choćby i obcej rodziny. Czy myślisz, że tam, gdzie patrzą 
na cię malowane dawnych Wojewodów i Hetmanów postaci, 
niema także ich duchów? A duchy te tak  wpłyną na Ciebie, 
że zostaniesz gorącym minionego ich świata zwolennikiem.

Przedświat, Jażniaków  pełen, działa na nas, jako ' Ideał 
jaśniejący w duszy naszej, przedstawiający nam dalsze Czło
wieczeństwa, Narodu, lub Rodziny cele, a zagrzewający do 
odpowiedniego im czynu. Pozaświat zaś, ze swemi nieboszczy
kami sławnymi, działa na nas, jako Reał, lub już urzeczywi
stniony, a w prawa i dzieje, w panujący bieg ogólnego żywota 
przelany Ideał dawniejszy i zapala nas także do czynu, ale 
wprost odwrotnego powyższemu. Wpływy Jażniaków i Nie
boszczyków niesą tu bynajmniej cudowne. Zna się je  po
wszechnie, lubo pod inną nazwą. Pod jak ą?  Wpływu postę
powych i zwrotnych idei. Są wreszcie stany nasze i razy takie, 
w których, jak widziało się to w Numenologii i Stereozofii,



nieboszczyk odsłania się zgoła cielesnemu oku, a staje przed 
nami osobiście i oświadcza nam, czego chce.

Rzeczesz: „Ależ to wszystko straszliwa M istyka!  Odpo
wiadam: Zacieknij się tylko w rzecz głębiej, a przekonasz się, 
że to raczej najracyonalniejszy Racyonalizm.  Jak wiadomo, 
Filozofia wszechstronna  musi mieć w sobie wiele Mistyki, bez 
której niedobrałaby się nigdy do tamtego świata, lub do mi
stycznego jądra rzeczy; ale Racyonalizm sporządzać ma od 
początku do końca główne jej tchnienie. Tak właśnie jest 
u mnie. Proszę powiedzieć, co transcendentalność? Skoro 
Filozofia uznaje nareszcie, po mnogich próbach różnych, sta
nowisko transcendentalne  za najwyższe; czy może na stanowisku 
tern widzieć rzeczy inaczej? Jeżeli przyjmujesz Boga chrze- 
ściańskiego za pierwiastek, a Osobistosc za łraw dę najpize 
dniejszą i jedyną, lub za Absolut; wtedy nauka nasza zupełnie 
racyonalnem  ukaże się Ci z przesłanek tych następstwem. Czy 
tylko Panteizm, lub Ateizm jest u Ciebie racyonalny?  —  

Wreszcie, dowiedź mi, że Czasu przyszłego i przeszłego  niema 
wcale, a Przedświat  i Pozaświat  są mrzonki; że tylko Tbra- 
źniejszość, tylko Świat  stanowi jedyny byt; że tedy Zmkomosc 
i Nicestwo  rzeczy grunt: a wtedy powiem, że się mylę. Lecz 
wtedy z Jaźniakami i Nieboszczykami przepadnie także Bóg. 
A czem naonczas będzie twa Prawda?

Główna rzecz w uzyozoficznych poszukiwaniach, ażeby 
umieć wciąż dzierżyć krzepko Osobistosc l u d z k y albowiem ona 
tu wszystkiego oś i piasta. Materya i duch przeobrażają się 
cięgle i są sprawcami świata. Przeobrażają się nawet w nas 
samych, jak to widzieliśmy na sobie w latach dziecięcych, mło
dzieńczych, męskich i zgrzybiałych, w stanach zdrowia i cho
roby. Nietylko niewiasta, lecz zgoła mężczyzna, gdy się pod
starzeje, a widzi we źwierciedle siwy włos na głowie i głębokie 
rowy na policzkach, pojąć niemoże, jak się to stać mogło. 
Czuje się tą samą osobą, a postać jego zrobiła się inna zu
pełnie. Również dusza jego inaczej piała za młodu, a inaczej 
dzisiaj. Niestety, wszystko tu przeinacza się ciągle! Ale, jako
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Jaźń Boża, tak i Jaźń ludzka przechowuje jedno i to samo 
zawsze Przeświadczenie, a w Przedświecie, we Świecie i Poza- 
świecie jest jednaka. Ona wieczna, bo tkwi w niej Absolut, 
lub Osobistość, tj. ciągle to samo Ja. Ona tedy również 
wiekuista.

* -

lak , mniej więcej, jako w Uzyozofii tej, która wylawszy 
już z siebie całodzienną słoneczność swoję, ma się tu ku za
chodowi^ wyłożyłem jeszcze w roku 1838 naukę moję, nie 
o Meśmieitelności, ale o Żywocie wiekuistym Człowieka, 
w dziełku łacińskiemu ,,De vita hommis aeterna,'1 Szczególniej 
trzy powiaty Czasu, trzy wielkie Obecności, tj. Przedświat, 
Świat i Pozaświat, nalazły tam, równie jak tutaj, rozwój do
kładny. Pisemko to wpadło w ręce Adama Mickiewicza, gdy 
czynił o Literaturze słowiańskiej w Paryżu. I takie wyrzekł 
o nauce mojej zdanie: „Nieśmiertelność przebywa tu li na po- 
licacli Bibliotek P a r y s k i c h Zdziwi się tu Czytelnik mocno. 
Ja także zdziwiłem się niepomału. Jakim sposobem przyjśdź 
mógł sławny nasz poeta do takiego sądu? Bóg to wie. Ja 
tylko domyślać się mogę. Była w Pisemku mem mowa o Me- 
tamoifozie materyi, o Palingenezie ducha, o nieśmiertelności 
historycznej i o nieśmiertelności za pomocą książek, przez 
które np. duch Platona rozmawia z nami niemal bespośrednio. 
Po przytoczeniu tych i podobnych rodzajów przedłużającego 
się pobytu rzeczy i sławnych ludzi na Teraźniejszości piersiach,
Pi z} gotowy wujących Czytelnika do rzeczy samej, oświadczam, 
że wszystkie te nieśmiertelności są dla Wszechświata i Czło
wieka niedostateczne, że musi być Żywot wiekuisty każdej 
pojedynczej rzeczy, mianowicie zaś ludzkiej Osoby. I przekładam 
rzecz podobnie, jak tutaj. -  Otóż Profesor literatury nie- 
przcczytał dziełka całego. Rostworzył je, spojrzał w nie po
spiesznie, natrafił przypadkiem na kartę o nieśmiertelności 
siążkowej, — a przyzwyczajony do zarozumiałego: veni, vidi,



nici11 — zawyrokował. — Jeżeli ludzie tej wysokości ducha, 
jak  Mickiewicz, czytają u nas tak  umiejętne dzieła, nad któ- 
remi długo ślęczyć się powinno, cóż dopiero niskie duchy! 
Julian Bartoszewicz też prześcignął Mickiewicza. On ani nawet 
niezajrzał do mych dzieł, a pisze o nich i o osobie mojej duby 
smalone i to jeszcze w Historyi polskiej Literatury. Ja  lekko
myślności takiej pojąć nawet niemogę. W ykładajże tu ludziom 
tym mądrość. Czyli to nie jedno, co rzucać groch na ścianę!

CXCYII. 

i. I. Kraszewskiego Mogiły.

Dało się pojęcie Żywota wiekuistego w języku filozoficznym, 
lub, jeżeli się tak  podoba, in abstract o. Obaczmy teraz, jak  
przedstawia się 011 Poecie i Romansopisarzowi. Będzie to 
to obrazek in concreto. J . I. Kraszewski ogłosił w Krakow
skim „ Dodatku do CzasiP pisemko, które zamianował: „Mo
g iły*  Oto z nich kilka rysów, które najlepiej okażą, jak  trudny 
to przedmiot, a skłonią do uwag, rzucających jeszcze uzyozo- 
ficzne światło na naszę rzecz.

„W chwili Jasnowidzenia, gdy wszystko wystąpiło razem 
z pod warstwy, która pokrywała świat wczorajszy, dzieląc go 
od tego, co zwija się na jego powierzchni, — dusza zadrżała 
i ścisnęła się od tego widoku. I była we mnie chwila łez 
i wielkiego ucisku, że świat znikł z przed oczu moich, a czarna 
zasłona pokryła mi wszystko. I obumarłem od cierpienia. 
A mogiły same spowiadały się mi z boleści, które kryły i wi
działem je do d n a . . .  Naówczas po kolei wystąpiły ku mnie 
Duchy Przeszłości, z grobów wywołane tęsknicą wielką i mó
wiły dzieje swoje:

„Jam jest Duch ludu, co gościł na tej ziemi, mówił mi 
pierwszy. Od końca do końca, jak widzisz, i czego oko twoje 
niedojrzy, obszary te były przed wieki pod panowaniem naszem.
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Dzisiaj już i grobów naszych nienajdziesz tutaj, bo je ziemia 
niewdzięczna pożarła. Każda jesień przykrywała je liśćmi, 
każde lato kwiatami, każda wiosna mułem i piaskiem. Szły 
powoli w głąb’ i przepaść, aż zasunęły się z oczów ludzkich. 
I umarliśmy całym ludem milionowym bez wspomnienia. 
A żyliśmy bez Przyszłości. A życie to przerwało się, jak 
żywot kwiatu, zdeptanego nogą, w chwili, gdy kielich otwiera 
do słońca. Pojmujesz ty to, człowiecze? Tak żyć, by zgnić 
z ciałem i duszą, a zniknąć 2 oblicza ziem i bez śladu!  I nie- 
mieć nawet grobu, głazu, szczątku! I nie bieleć kością na 
cmętarzysku pokoleń! I nielśnić niczem nad ziem ią! Nieuskrzy- 
dlić się pieśnią i nieupamiętnić niczem! — A życie nasze było 
jednym srogim bojem z otaczającym nas światem, który po
trzeba było zdobywać; bojem z sobą, bośmy w niebespieczeń- 
stwach t\łko spajali się, a w spoczynku gryźli niespokojni; 
bojem z sąsiady; bojem z namiętnością i tęsknicą. I z tych 
dziejów walki gorącej niepozostało szczypty popiołu, krwią 
przesiąkłej. Nic! Nic! Na ziemi rzadko boleść czyja wywołała 
mnie do spowiedzi, pieśni i słowa. Milcząc błądzę po pustkowiu  
i zgrzytam zębami.

W podobnymże rodzaju przemawiają do poety: duch po
bojowisk m yśli, duch młodości straconej, duch powiędlych kwia
tów , duch zmarnowanych żywotów i zn iedołężniałej starości, 
duch cnót zapomnianych i oplwanych zasług , tj. duchy ogólne, 
a tern samem i demony. Każdy* z duchów tych kwili i skomli, 
jak pierwszy, skarżąc się na to gorzko, że niepozostało po nim 
ani mogiły, ani pieśni; że ludzie o nim nic niewiedzą; że stał 
się łupem zapomnienia.

Coby tu zrobił teraz Krasiński? On odsłoniłby w górnem 
powietrzu Chór Aniołów i włożyłby im w usta taką np. odpo
wiedź : „Milczcie Tytany!  Żyjąc i działając na ziemi, niezaro- 
biliście sobie na Nieśmiertelność oświatą, sztuką piękną i prze
mysłem, ani wielkiemi, wdzięczności ludzkiej godnemi czynami; 
— nieprzyswoiliście sobie żadnego Ideału Bożego; któryby was 
natchnął do wiekopomnych dzieł; — niepomyśliliście nigdy
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0 posłannictwie, odzierżonem od Boga i niepołożyliście sami 
sobie żadnego przeznaczenia, żadnego wyższego kresu. Nie dla 
was więc pomniki i pieśni! Niezarobiliście na nic! Nie dla was 
Nieśmiertelność na ziemi! Wyście jej niezdobyli! Byliście, jako 
las, i zgniliście bez śladu, jak liście lasu! Wreszcie, czego wy 
chcecie? Wyście Demony nieosobiste, zaczem ani Nieśmiertel
ność ludzka, ani Żywot wiekuisty nie dla was! Wyście siły 
przyrodzone, lub duchowe, którym Bóg dał Wieczność we świę
cie. Czy nieżyjecic dziś równie, jak dawniej? Niegdyś, opę
tawszy ludzi biednych, wiedliście ich do zatraty i wiekuistego 
zapomnienia; w tej chwili zaś zawracacie mózg biednemu 
poecie, który was niezna i rzeczy pozaświatowych nierozumie.“

Obaczmy ninie, jak Kraszewski maluje widmo osobiste: 
„I nieczułem, jak padłem. Niewiem, jak leżałem. Niepomnę, 
jakom powstał. Aż otwierając oczy ujrzałem istotę w bieli
1 promieniach, która białem ramieniem tuliła mnie do piersi 
i zcicha szeptała pieśń pokuju, płynącą mi do duszy. A gdym 
się obejrzał, niebytem ju ż  na ziemi. Widziałem ją jeszcze 
u stóp moich, rościągnioną szeroko, daleko, owianą mgłami, 
ale krzyki niedolatywały uszu moich i z za chmur świeciło na 
nią słońce pogodne poranka. A głowie mojej było słodko 
spoczywać na ramieniu Anioła j

Anioł tedy uniósł poetę wysoko w obłoki. Tu widzi 
poeta gońców skrzydlatych, latających pomiędzy ziemią i nie
bem: „Jak w ulu pszczoły robocze, cicho a żywo przesuwały 
się białe postaci Posłańców Bożych. Wszyscy ci braciszkowie 
witali się z uśmiechem, a spotykając się, czystym na chwilkę 
łączyli się pocałunkiem. Wszyscy podobni byli do siebie, 
a blask niebios jaśniał na ich obliczach. Jeden niósł w obję
ciach białych duszę do jasnego spoczynku u nóg Bożych. Inny 
na promyku leciał z naczyniem rany gojącego napoju gdzieś 
ku czarnej naszej dolinie. Inni polewali ze złotych konewek 
świeżo zasiane pola deszczem urodzaju; inni szaty swe białe 
rozpościerali, osłaniając łany od burzy; inni odganiali duchy 
złoczyńcę mieczem ognistym i krzyżem jasnym. Ci ściągali

Panteon. Toru III. — W .  k o
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promienie, tamci rzucali cień chłodny. Inni nieruchomi zdawali 
się oczekiwać roskazów, patrząc po morzach i lądach, po la
sach i polach, z założonemi na krzyż rękami. Jeden niósł 
matce sen o dziecinie, drugi z obrazem matki na szacie leciał 
ku dziecku. Inny z ziemi dźwigał westchnienie boleści; trzeci 
proźby i modły zabrawszy w połę dalmatyki, jak żniwiarz 
z pola wracający, spieszył z niemi do Bożej stodółki. Był, 
co łzę, jak perłę, niósł na dłoni do góry. Był, co pot po
czciwej pracy do Boga odnosił. Inni nieśli słowa dobre, na 
czystych kartach złotemi głoskami pisane itp.‘

Później Aniół daje poecie różne nauki, lecz bardzo po
spolite, i leje w zbolałe wciąż serce jego pociechę. Wreszcie, 
tak się doń odzywa: Chceszli, żebym prochy wskrzesił i przy
wiódł je przed Ciebie, aby mówiły Ci o sobie?

„I po chwili, pisze poeta, widziałem zstępującą z niebios 
ze smutnym obliczem i złożonemi na piersi rękami duszę, jako 
śnieg, białą. Szła powoli, po promieniu ku ziemi, jak wygnanka 
stęskniona, a posłuszna wyższej woli. I spuściła się po nad 
chwastem porosłą mogiłą cmętarza . . .  Tam, w przepruchniałej 
trumience trochę leżało popiołow i kości. Gdy duch wionął 
na nie, powoli poruszyła się garść prochu i zlekka zarysowała 
się przed oczyma memi Postać niewiasty, spoczywającej w tru
mnie, odzianej biało. Blada i martwa zrazu Postać ta dźwi
gnęła się, a ziemia rozsunęła i rozstąpiła, dźwigniona ramie
niem ducha, który panuje wszystkiemu. I z otwartego gro
bowca powoli wysunął się jakby posąg marmurowy niewiasty, 
która z westchnieniem znużenia siadła na brzegu czarnej 
przepaści.

,.Nadziemskie było to zjawisko. Na licach upiora znać 
było, że duch, co go ożywiał, niedawno powrócił z niebios. 
Serce mi zabiło! Była to niewiasta w całym blasku dojrzałej 
idealnej Piękności, biała, jak lilia, promieniejąca, uśmiechnięta 
smutnym uśmiechem zagrobowym i zaświatowym, nadziemskim. 
Owal jej twarzy miał ten niedościgniony wdzięk linii, którego 
żadna dłoń artysty odtworzyć niepotrafi, a ręka tylko Boża



Zarysować jest w stanie. Na białem tló lica, jak dwie po
chodnie, paliło się dwoje oczów czarnych, ognistych, itd. itd. 
Wysokie czoło białe, itd. itd. W ustach itd. itd.

„Gdzież jestem? zawołała. Co było zemną? Gdziem 
była? Śniłaż mi się wielka jasność Boża, w której tak błogo
zatopiona, spoczęłam?  Grób otwarty, więc umarłam.
I świat znowu! Dla czegóż wracam do niego? Żyć potrzeba 
znowu tern starem życiem niewoli, ciężkiem i błędnem, sku- 
tem w łańcuchów tysiące! ltd. itd. I odszedł duch z mogiły.
Opuścił cm ętarz  Wstąpił na najwyższe wzgórze, gdzie
stał niegdyś pałac, dziś kupa rumowisk, nad lochami porosła 
barzanem badylów. I zadrżał. Nic, rzekł, nic! Ani śladu? 
I załamał ręce. Gdzie kaplica? Gdzie mój pokoik dziewiczy, 
z którego widok był tak piękny ? Gdzie pokój siostry i braci, 
gdzie matki? ltd. I siadłszy rozwinął Karty życia, a gdy 
z nich czytał powoli, Anioł mi je tłumaczył. I tak rozsnuł 
się przedemną żywot ów, skończony już, którego ostatnim 
aktem była cicha łza  boleści, co okupiła grzechy i ducha 
uskrzydliła do niebios.

„Gdyby duch czytał, jam cudem jakimściś posrzegł prze
mieniającą się okolicę. Znikła z przede mnie mogiła otwarta 
i owa ruina. A ujrzałem, na miejscu gruzów, wspaniałe do
mostwo ciche i poważnie siedzące śród żyznego kraju zakątka. 
Był to stary dwór pański, otoczony sadem i ogrodem cienistym. 
A ożywiali go ludzie mnodzy i życie wielkie i zamożność. 
Duch ów przemienił się w młodziuchne dziewczę, tak piękne, 
jak anieli brata anioła, z dwoma czarnemi warkoczami na ra
mionach, przebiegające ogródek. “

Dość na tych przytoczeniach! Ckliwo się mi robi, gdy tak 
prozaiczne zmyślenia czytam, a cóż dopiero, gdy mam je prze
pisywać! Gdyby w nich był przynajmniej jenialny um Dan
tego. Ale n ie! Są to jakieś Fotografie dziwnych umideł. Do- 
kończam powieść tę w krótkich wyrazach:

Patrzy długo Poeta, jak dziewczę to rosło; jak stało się 
ofiarą dla rodziców, których bogactwo było li pozorne, a po-

52*
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szło za pieniężnego, niekochanego człowieka;— jak było nie
szczęśliwe i jak cichern cierpieniem zarobiło sobie na niebo. 
Wszystko to mało nas obchodzi. Rzecz nam główna sposób 
widzenia tamtego świata w Kraszewskim.

Natura ciągnie wilka do łasa. Poeta, kreśląc swe myśli 
o Żywocie wiekuistym, napisał romans. Prawda, że później, 
za pomocą Anioła, widzi on powtarzający się żywot, nie jedy
nie kochanków, ale i innych ludzi, a daje nam przykładów 
huk wielki. Wszystkie atoli życiopisy takie, by też ślicznym 
językiem opowiadane, czy zdolne są zastąpić choć jedno bliż
sze Prawdy oznaczenie? Czy wykradły choć jeden promy czek 
ze Światłości Bożych, choć jeden pomysł nieznany, choć jednę 
ideę nową, a prawdziwą, rozjaśniającą rzecz? Nie! One nie- 
wychodzą za krańce pospolitych i zmrocznych wyobrażeń, 
a Poeta, niemając w duszy swej latarni z niebios, tumani się 
omackiem śród ciemnic nocy duchowej pospołu z czernią.
Lecz trudno temu zaradzić. W mózgu Poetów pali się, z woli 
Bożej, nie lśniejąee praw niebiańskich słońce, lecz tylko ziem
ski, w ciemnościach ogólnych nieco świecący fosfor uroczych 
złudzeń.

Poeci nasi mniemają, że piękniej i jaśniej piszą od filozo
fów, dla tego, iż kreślą same zmysłowe obrazy. Piękniej? 
Mniejsza o to, albowiem Filozofowi więcej chodzi o Prawdy 
Boże, niż o tocz wyrazów wdzięczną dla ucha i perły bły
szczące dla oka. Ale, nie jaśniej! Ich sukienki i stroje rze
czy zaciemniają tak rzecz, jak nasze ciało ziemskie oślepia 
w nas niebiańską duszę. Co to jest np. powiedzieć, jak czytało 
się powyżej, ziemia się rozstąpiła, dźwigniona ramieniem du
cha? Jeżeli duch niema ciała, jakże mieć może ramiona? Czy 
tedy język poetów nieplecie samych koszałek i opałek? I to 
ma być jaśniejsze, od właściwie wypowiedzianej myśli! — 
W ogóle Zmysłowość, choćby najnadobniejsza, to w obec sło
necznego dnia myśli rzetelnej, czarna i obłędna noc.

Poeta bałamuci, tumani, olśniewa słodkobrzmiącą i kraśną 
mową, ale nie naucza; daje piękne słowa, lecz najczęściej tak
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puste, jak  dziurawe orzechy. Przeświadczyć się o tem można 
natychm iast na Kraszewskim. Widzi on Aniołów, duchów 
ogólnych, nieboszczyków; lecz nie wypowiada tego, co są oni 
i jakim  sposobem stać się to mogło. Bierze je po prostu 
z baśni ludowych jako rzecz daną, i niezastanawia się wcale 
nad tem, czyli baśń ta  mądra, lub głupia. — Anioł unosi go 
w górę i zadzierża pomiędzy niebem a ziemią! Jak  niecielesny 
duch dźwignąć mógł cielesnego, centnar z górą ważącego czło
wieka? On niepodniesie ani źdźbła słom ki! — Skąd Anioł ma 
moc otwierania mogił i wskrzeszania trumiennego prochu? Jest, 
zaiste Zmartwychwstanie ciał. Każdy nieboszczyk ma zmar
twychwstałe, tj. apoteozowane, zbożone ciało. Ale ciało to 
niepotrzebuje żadnych wcieleń nowych; niewjeżdża w staroe- 
gipskie mumie, a tem mniej w trumienny proch, który jest 
już własnością ogólnej materyi i ulega przeobrażeniom jej dal
szym. On zamieni się w ciało trawy, robaka; niebędzie atoli 
nigdy więcej ciałem nieboszczyka, które jest, nie tuteczne, 
lecz tameczne. Czyli Bóg tak  biedny, że niemając przyodziać 
czem swych Świętych, ubierać je musi w zgniliznę trumienną? 
Jakże mila byłaby wtedy woń Świętych! Czego Bóg sam nie- 
podoła, ponieważ to przeciwne jest prawom, które Przyrodze
niu nadał, a które niedozwalają wyjątków, tj. ożywiania ko
ściotrupów; to podołać ma Aniół! Czyli on wszechmocniejszy 
od Boga? W szystkie te niedorzeczności płyną z gminnego wy
obrażenia o zmartwychwstaniu ciał. — Skąd się wzięły one 
karty żyda , które odczytuje duch niewiasty, a Aniół tłumaczy 
poecie? Czyli duch niewiasty ma prawo do czytania kart ta
kich? Podług Pisma, księgi minionego żywota, siedmia pie
częciami opatrzone, leżą na stolicy po prawej stronie Boga 
Ojca. I tylko Baranek, który odkupił świat krwią swoją, go
dzien jest księgi te otworzyć. Zaprawdę, zgoła Apokalipsa 
jaśniejsza jest od Mogił Kraszewskiego! —  Czemu poeta nie- 
rozumie onych k a rt życia niewiasty i dopiero Aniół może mu 
dać je pojąć? — Z jakich przyczyn wtedy wskrzeszona nie
wiasta karty  życia przegląda, zmartwychwstaje dwór pański,



sad i okolica cała? Czy kiedykolwiek jaka przeszłość powró
ciła w czas teraźniejszy i ten, co na tym świecie został np. 
zabity, po drugi raz na tym świecie zabity być może? — Sło
wem, czego się tu tkniesz, to ciemnice myśli. Wszystko tu 
cud i taki cud, jakiego Bóg sam uczynić niemoże Ależ, opie
rając się na cudach tego rodzaju, robi się zeznanie, iż nicio- 
zumie się rzeczy i zrozpaczyło się już całkowicie o jej ziozu- 
mieniu. Cud taki, to zmrok w głowie osłaniający poetycznie 
brak wiedzy, nic więcej. — Rzeczesz : Ależ cudowność taka, 
to Poezya! Bynajmniej! Czy światło nie poetyczniejsze, nie 
cudowniejsze od ciemności? Czy okolica, słońcem oświecona, 
nie piękniejsza jest, jako śród nocy ? Czy Prawda nie I iękno- 
ści i sztuki nadobnej grunt?

Ileż przyborów i rusztowań sztucznych potrzebuje Poeta 
tutaj, nim przystąpi do właściwego wykładu, do pojrżenia 
w Żywot wiekuisty, a nawet i później za każdym nowym kio- 
kiem ! Naprzód jakieś Jasnowidzenie zmyślone, niby z wiel
kiego smutku pochodzące; potem Anioł i duch w bieli, idący 
po promieniu z niebios na ziemię; dalej otwieranie głobow, 
wskrzeszanie trumiennych prochów, karty żywota, przedzierz- 
ganie się okolicy dzisiejszej w okolicę dawniejszą. A wszystko 
to niepotrzebny wcale kłam i rzecz nieprawdopodobna! Kra
sińskiego wprowadza w Pozaświat Duch Dantego, co rzecz 
już prostsza i łatwiejsza do pojęcia, gdyż ma się Obcowanie 
Świętych. Ja, miasto wszystkich takich, lub podobnych bała- 
muctw, rzekłbym tylko to : „W zielonoświątecznej natchnienia 
chwili otworzyło się me oko wewnętrzne, tamten świat widzące. 
I widziałem nasamprzód posła Ducha świętego i niebios, Anioła, 
odejmującego dłoń od oczu moich, której dotknięcie zapaliło 
w nich niebiańską światłość. Aniół ten wiódł mię w Poza
świat, od górnych do coraz dolniejszych jego powiatów, a był 
mi towarzyszem i Ciceronem.“ Później pisałbym, co widzę, 
i malowałbym nieboszczyków. Rzecz byłaby jasna i na pra
wdzie ugruntowana, albowiem okiem jasnowidzenia takiego jest
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filozoficzny mysł, a Anioł, Ducha świętego poseł, daje natchnie
nie i spojrzenia jenialne.

W  ogóle, pełno u Kraszewskiego obrazów, promiennych 
tęczą, ju trzenką i zorzą, lecz tylko homerowskich, plastycznych , 
zmysłowych, jak  u utalentowanego dziecka; pełno gwiazd 
lśniejących i mrugających na widzialnem n iebie; pełno uroków 
arkadyjskich i olimpijskich na wielkiej ziemi; pełno opisów 
świetnych urody niewieściej, nawet upiór owej; pełno świętojań
skich robaczków jaśniejących i próchna świecącego; pełno zło
tej i wdzięcznej ułudy: —  lecz nigdzie Prawdy; nigdzie isto
tnej, głębszej, coś przecie wypowiadającej M yśli! On odurza, 
ale nie oświeca. Już sam ty tu ł dzieła jego : „Mogiły,“ miasto 
„Spojrzenie w tamten świat;’1 jakże jest zmysłowy, ziemski 
i bezmyślny! A duchy jego kwilą, że niemają mogił i nagrob
ków, jak  gdyby w kopcach i głazach cmentarzowych tkwiły 
nieśmiertelność, Wiekuistość i Wieczność. Opisuje on przecu
dnie fruwania Aniołów pomiędzy niebem i ziemią, ale tak, 
jakby ktoś malował zwinny lot jaskółek, lub czajek. Oznacza 
bliżej dobroczynne ich działania, ale ani mu na myśl nie- 
przychodzi, powiedzieć nam przecie, by też jednem słówkiem 
i mimochodem, co znaczy właściwie Aniół? Lecz, jakże mógł 
on to uczynić, skoro niezadał nawet sam sobie tego pytania! 
On nierozumie wcale istoty Aniołów. Skrzydlate duchy jego, 
które ściągają promienie słońca na niwy, lub rzucają na nie 
cień chłodny; które ze złotych konewek polewają pola de
szczem urodzaju, a białemi szatami swemi zasłaniają je od 
spieki i bu rzy ; które strzegą mórz i lądów, lasów i ogrodów, 
to nie Aniołowie, sprawce natchnień z niebios, lecz tylko do
broczynne siły przyrodzone, lub Agatodemony. Zaczem pomię- 
szał on chrześciańskich Aniołów z pogańskimi duchami opie
kuńczymi i nic a nic niewie o tem. Aniołowie niosą, to na 
dłoni, to w połach białej Dalmatyki, modlitwy, westchnienia 
i łzy ludzkie. Dokąd? Do niebios, przed stopy Boże. Czyli 
Bóg tego potrzebuje? Czyli on nie wszechmocny, a niewidzi 
i niesłyszy wszystkiego? Po co i na co cielesna łza ludzka
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niecielesneimi niebu? Czy Aniołowie są wreszcie posłami ludzi 
do Boga? Me! Bóg sam słyszy modlitwy i łzy nasze. Są to 
tylko Posłowie Boga, a bliżej Ducha świętego do ludzi, co 
niosą im z niebios Ideały Piękności, Cnoty i Prawa, pierwo
wzory rzeczy, wszech Światłości i Prawdę istną, bez której 
jak sztuki nadobnej, tak umiejętności i wyższego Żywota, sło
wem Nieśmiertelności niema. — Aniołowe noszą czyste duszy
czki do niebios i składają je u nóg Bożych, zaczem pełnią 
obowiązki pogańskiego Merkurego. O, dusza czysta, która już 
na ziemi bywała w niebie, niepotrzebuje takich przewodników 
i sama już stanie przy nogach Bożych! — O rzeczach takich 
Poeta nigdy niepomyślił nawet. Stąd też w obrazkach jego, 
acz pozornie pięknych, brak Piękności istnej, brak Prawdy 
i myśli.

Poeta popełnia wszystkie te błędy z dwu głównych po
wodów następujących. Naprzód: Wyobraża on sobie Pozaświat 
jako coś przestrzeniowego, nie zaś, jako coś czasowego, jako 
obecność przeszłą i wiekuiście zatrzymaną. Stąd myśli on niebo 
gdzieś za gwiazdami, gdzieś w górze, dokąd bez pośrednictwa 
Aniołów ani modlitwa, ani łza ludzka niedójdzie, a nie wie
0 tem, że niebo jest tutaj, na ziemi i w przeświadczeniu naszem. 
Powtóre: Pojmuje on byt i żywot li w jednym i to znikomym 
powiecie Czasu, li na piersiach wrzkomej, ciągle jednochwilko- 
wej Teraźniejszości, tak zupełnie, jak niewiasta i nieukształ- 
cony duch. Stąd rodzi się dlań potrzeba otwierania mogił
1 prochów trumiennych, tj. wskrzeszania Żywota Przeszłości, 
który jest wiekuisty, pełny i najżywotniejszy, a wskrzeszań ta
kich niewymaga wcale. O, wskrzeszaćby raczej należało Umar
łych tego, niż tamtego świata, do których także odnoszą się 
ci, co żyją w niewiadomości zupełnej rzeczy niebiańskich 
i zmartwieli dla Filozofii!

Kraszewski jest nieomylnie człowiek wyższy i zasług pe
łen, któremu ja nieodmawiam bynajmniej uwielbienia mego. 
Chciałem tylko na nim okazać, że nawet duch tego rzędu, co 
on, jeżeli niezna się ani na kęs na Filozofii i niepracował
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około niej nigdy, pomimo przyrodzonego talentu, a choćby i je- 
niuszu, popisze nam same głupstwa, ilekroć tknie się rzeczy 
transcendentalnych, tj. religijnych, najmocniej nas obchodzą
cych. Szło mi tylko o to, ażeby na nim okazać, że dla Poety 
i wielkiego pisarza niewolno już tylko marzyć pięknie i lu
źnie, a opisywać te m arzenia; lecz konieczna jest na wysoko
ści Czasów naszych osadzać je na dobrze zgłębionej i rozpo
znanej umiejętnie Prawdzie.

Wielcy Belletryści niemieccy, jako np. Szyller, Goete, 
Lessyng, Herder, Jean Paul, są równie dzielnymi Filozofami, 
jak  Poetami. To tajemnica ich rozległej Chwały. I naszym 
Poetom niezaszkodziłoby wcale, gdyby szli za przykładem Zy
gmunta Krasińskiego, w którym wieje duch tak głęboki, szczy
tny i prawdziwy, jakiego nieznąjdzie się w nikim innym, ani 
nawet w Mickiewiczu, a zapoznać się chcieli nieco z Filozofią, 
zwłaszcza iż mają już ją  w narodowym języku. Ona wzmo
głaby i uświetniła ich jeniusz. Siadłszy na tym Parnasie no
wożytnym, otrzymaliby, nie Apollinowe, jak  dotąd, lecz świę- 
toduskie natchnienia. Jednakże to u nas pium desiderium 
ty lk o ! Wiele czasu potrzeba, nim światło przełamie w końcu 
panujące jeszcze w głowach polskich ciemności i rozproszy 
smoki przesądów, walczące z Filozofii słońcem. Stąd płaci 
ciągle u nas bajeczka Krasickiego: „Wiódł Ślepi/ Kulawego.“ 
Uczyć się nam wszystkim potrzeba, mianowicie zaś tym, co 
oświecać chcą Naród.

Starożytni Poeci, biorąc rzecz w ogóle, głębsi byli od na
szych, chociaż nierozjaśniała myśli ich chrześciańska światłość 
I tak np. miasto wskrzeszać Przeszłość martwą, tj. trumienne 
prochy na piersiach Teraźniejszości jedynie żywej, jak czyni to 
matenyalista nasz Kraszewski, przewodzą Teraźniejszość, do
czesny i pozorny tylko żywot mającą, na łono Przeszłości, 
obdarzonej żywotem. Jak  u Kraszewskiego Aniół, tak  u nich 
Hermes, posłaniec Bogów, prowadzi Heraklesa, Tezeusza, Or
feusza, a Merkury Eneasza do Orku, gdzie jest Eliz i Tartar. 
A człowiek żywy przyglądda się żywotowi nieboszczyków, co
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zupełnie naturalna. Wszak czyni to już wszelaki Historyk! 
Za przykładem tym idzie Dante i Krasiński. Jest w nich także 
Kraszewskiego błąd, iż myślą sobie Pozaświat przestrzeniowo 
i przenoszą go, pospołu z Grekami, w Podziem ia , przypomina
jące jeszcze grobowy dół. Ale to głębszy pomysł od tego, który 
przenosi niebo i piekło gdzieś za gwiazdy. Czemu? Jak żywot 
nasz ludzki tu na świecie zwija się w głąb’ ciała naszego, 
wyglądając zeń narysowanemi na obliczu naszym latam i; tak 
żywot ziemi całej, który się już odbył, zagrzebuje się w jej 
wnętrzności i serce. A widzi się go już na geologicznych war
stwach Wernera. Jest tedy w Podziemiach pozaświatowych 
coś z Prawdy, tj. zwłoki światowe. Ale Prawda sama jest ta, 
że jako świat, tak pozaświat najduje się na powierzchni ziemi 
i na okół nas; że niepotrzeba go daleko szukać, lecz otworzyć 
oko mysłowe i widzieć.

Jeżeli się kusisz o malowanie szczegółowe wiekuistego 
Żywota w Pozaświecie; to postąp sobie, jako Biskup Fenclon, 
dający nam opis podróży Telemaka, Ulissesowego syna, szu
kającego Ojca, lub jak Bartelemi, opowiadający podróże Sło
wianina Anacharsysa po starożytnej Grecyi. Chodziło im o hi
storyczne odzwierciedlenie Życia Przeszłości. Poecie wolno 
odzwierciedlić ją poetycznie. On też odzwierciedla ją tak po
spolicie w sztukach teatralnych, na treści historycznej osnu
tych. Odzwierciedlania takie są dla nas ludzi na świecie po
trzebne i pożyteczne, ażebyśmy zapoznali się nieco z żywotem 
upłynionych czasów. Ale Pozaświat niewymaga ich wcale 
i nietroszczy się o nie. Woli 011 Żywot wiekuisty istny, choć 
nam wcale nieznany, niż nasze najdokładniejsze nawet, najwier
niejsze i najpiękniejsze jego obrazy, będące, w najszczęśliw
szych razach, li wyborną jego Fotografią.

- k

Po wszystkich uzyozoficznyeh rozprawach, które przeczy
tałeś, przeświadczyć się wreszcie możesz, że jak Przedświat
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jest świata istotą, tak Pozaświat jego iścizną, i że, jako istota 
jego jest niebem, lub Obecnością, od Boga samego stworzoną, 
a do wyjawu swego dążącą, tak iścizna jego niebem wtórem, 
lub Żywotem wiekuistym, powszechnym, mianowicie zaś ludz
kim ; że nareszcie, jako istota, tak iścizna ta jest Alfą i Omegą 
Wszechistnienia, lub podwójnym światam tamtym. Przeświad
czyć się możesz równie, że Filozofia, jako następuje w Pan
teonie tym po Etyce, tak też wyświęca się ostatecznem jej 
dopełnieniem i promiennicą Świętych Pańskich. Jako bowiem 
w Teozofii JBóg osobisty, tak w Uzyozofii Żywot wiekuisty Czło
wieka, a z nim niebo i piękło, nagroda i kara pośmiertna, które 
w Etyce były tylko umiejętnie ugruntowanem Przypuszcze
niem., ukazują się najrzetelniejszą i nieobaloną, a należycie wy
świeconą Prawdą. Moralność staje tu na skale niewzruszonej, 
a człowieczeństwo, poruczywszy się jej wodzy nietylko na tam
tym, ale już i w tym świecie, może być zbawione.

Tu kończy się Uzyozofia, z nią zaś Kosmozofia, a tern 
samem i cała Filozofia właściwa. — Proszę ninie powiedzieć, czyli 
nie tak jest istotnie, jako wyrzekło się w Księgach tych po- 
wielekroć, że niebiańskim oddechem wewnętrznego w nas czło
wieka jest Religia; — że Religia ta, dla ludu podawana, zo
wie się Wiarą, a Religia, poznaniem rzeczy rozjaśniona i umie
jętnie rozsnuta Filozofią; — że wreszcie wiara i filozofia, jeżeli 
tylko stoją na najwyższym rozwoju swego słupie, jako jedna 
i ta sama Religia, jeden i ten sam Bach święty, zgodzić się 
z sobą muszą koniecznie i zgadzają się tutaj rzeczywiście? 
Czyli Filozofia, w dziele tern dana, acz zupełnie niepodległa 
i ze Scholastyką średnowieczną żadnego niemająca związku, 
acz nietroszczy się wcale o Katechizm, nie jest tak apostol
skiego Credo, jak niegdyś Socyalistyka nasza Modlitwy Pańskiej 
umiejętną roztoczą? Ślepy, kto tego niewidzi!

Rzeczesz: „Skoro ostatecznym Filozofii, a tern samem 
wszech nauk i umiejętności, wypadkiem jest chrześciański 
Pacierz, którego nauczyłem się dobrze za młodu; po cóż mi 
przepracowywać się mozolnie i długo przez wszystkie zakręty,
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góry i doliny Panteonu Wiedzy ludzkiej? Czyli odmawiając 
pacierz codziennie z głęboką i gorącą wiarą, niemogę być zba- 
wion?“ — Tak! odpowiadam. Możesz być zbawion, lecz tylko 
Zbawieniem Niemiadomcotv i prostaczkom, niewiast i dzieci bez
myślnych. Nie chrzest z wody atoli, lecz chrzest z ognia jest 
nam polecon. Powiedziano także, że litera zabija, a duch zba
wia; że duch wypatruje wszystko, zgoła głębokości Boże. Czy 
brzydzisz się Duchem świętym i niecheesz mądrości jego z nie
bios? Wstydź się za to, iż Bóg uczynił Cię swym obrazem, 
a ty chcesz na gwałt być obrazem bezdusznego zwierza. Pa
cierz, którego nierozumiesz, czcze słowo! Kraszewski tak  za
pewne myśli, jako ty, i dla tego popisał nam w Mogiłach 
swych duby smalone! A co ksiądz pocznie w obec półmędrków 
naszych, jeżeli nierozumie dobrze pacierza?

We wszystkich krajach Europy Duchowieństwo, niegdyś 
stan najprzedniejszy, upada na znaczeniu. Czemu? Bo zanie
dbało się w ukształceniu, dzisiejszych czasów godnem, a opie
rając się na średniowiecznej Wierze ślepej, odpycha od siebie 
jej rozumienie, tj. niechce nauki i umiejętności, niechce Filo
zofii niepodległej. Niech przynajmnićj Duchowieństwo polskie, 
przodujące już każdemu innemu Cnotą i Poświęceniem, zgłębi 
Filozofią tu daną, a uważa ją  za swój cherubinowy miecz ogni
sty przeciw Materyalistom, Ateistom i Półmędrkom! Wtedy 
będzie ksiądz znowu na czele oświaty i prymasem Narodu tak  
w Polsce, jako był przed trzema wiekami w całej Europie. 
My życzymy mu tego z całej duszy.



PETROZOFIA
LUB
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CXCYIII.

Wykład rzeczy.

W trzech rozległych Panteonu tego Księgach, których do
konywa się tu właśnie, rozpostarły się szeroce trzy następujące 
główne wszech umiejętności i nauk dzielnice:

1) TEOLOGIA, jako umiejętność zagwiazdowego, gdzieś 
za wszeehistnienie przeniesionego, od Rzeczywistości odgarnio- 
nego, zaczem pustego w sobie, lub czystego, słowem, oderwanego 
świata tamtego.

2) KOSMOPEJA znowu, ona tak rozległa, bogata i piękna 
naukowa Pieśń o Wszechistnieniu, jako umiejętność tego świata, 
który atoli zostaje tu od tamtego świata, od Boga i niebios, 
od istoty rzeczy, tej niby urojonej baśni, całkowicie odgarnion, 
który więc do łupiny bez jądra podobny, jest także pusty 
w sobie, lub czysty, słowem oderwany.

Ma się zatem przed sobą dwa ogromne i bogate w sobie, 
a wszelakoż czcze oderwania. Jedno i drugie, jako puste 
w sobie i czyste, równa się zeru. A badania ludzkości tylu 
wieków rozwiewają się w nic!
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Cała bieda pochodzi z tąd, że rozdarto Prawdę we dwa 
połcie i przez to zabito. Dwa te połcie, w które rospłatał ją 
ostry Analizy ludzkiej tasak, mają, mocą Syntezy umiejętnej, 
być napowrót w jednę całość żywą złożone i utworzyć przez 
to wierny świata Bożego wyraz. S tąd :

3) FILOZOFIA, kojarząca tam ten świat z tym światem 
i wiążąca obadwa syntetycznie i trismegistycznie w jeden świat 
powszechny in potentia, in actu et in sempiterno, trzykroć 
inaczćj obecny, a zawsze rzeczywisty, żywy i Boży, to istotę, 
to jaw, to iściznę wszystkiego przedstawiający.

Na mocy tego, co przełożyło się dotąd w całym Pan
teonie, a nawet na mocy dopiero co wypowiedzianego osnowy 
jego treściami, Filozofia ukazuje się Arką Noego, ocalającą 
świat nasz naukowy, i ostatecznem wszech wiedzy ludzkiej 
ugruntowaniem.

Jakoż Teo- i Ktyzeozofia, podając miasto teologicznego 
i oderwanego, a już przez to samo czczego w sobie i bajecznego 
świata tamtego, świat tamten rzeczywisty, a transcendentalnem 
jądrem świata tego będący, ocala i ugruntowywa umiejętnie 
Teologią. Zaś Kosmozofia, tudzież części jej trzy: Stereo- 
Morfo- i Uzyozofia, z tegoż powodu, ocalają i ugruntowywują 
Kosmopeją, oraz części jej trzy: Stereognostykę, Morfozykę 
i Etykę. Wszystko to już okazano i udowodniono.

*
-k  %

Teraz zachodzi nam drogę Tytan ostatni, z którym tu 
właśnie rosprawić się trzeba. Jest nim następujące Ducha 
umiejętności zagadnienie: „A jakie ostateczne samejże Filozofii 
ugruntowanie? Jaka to skała, na której ona buduje swe twierdze 
i zamki? Jako wszystkie umiejętności i nauki w Filozofii naj- 
dują ostateczny grunt, tak też i Filozofia sama gruntu takiego 
potrzebuje, który powinien być dźwigającym świat jej Atlasem. 
Jeżeli jest Filozofia dla każdej umiejętności i nauki, to musi



być także Filozofia Filozofii. Ta dopiero może być ostatn im  
P anteonu  ołtarzem .

U gruntow anie Filozofii, odpiera się, przyniosła nam  już 
Numenologia , w łaśnie dla tego na czele filozoficznych nauk  
postaw iona. Ona przeto skała, na  k tó rćj usadziły się Teo- 
K tyzeo- i Kosmozofia z częściami swemi.

Jednakże bystroduszny Tytan 011 ta k  odzywa się n in ie : 
„N um enologia jest, zaiste, ugruntow aniem  Filozofii, ale czy ona 
sporządza zarazem  Filozofią Filozofii ? Ona je s t Alfą, lecz czy 
zarazem  także Omegą?“ —  N ie! odrzekam . To jedynie Wstęp 
do Filozofii, pozyskujący dla niej g run t, p ierw iastek  i rzetelny 
A bsolut, osadzający ją  na Transcendentalności, wyróżnionej 
zarówno od Em piryczności i Spekulacyjności, jak  od transcen
dentalności czczej i urojonej, a w Teologii panującej, —  lub na 
Transcendentalności, spraw ującej jądro  W szechistnienia i p ia 
stującej wszech Rzeczywistość.

Ale, ja k  Teologia w Teo- i Ktyzeozofii, a Kosmopeja 
.w K osm ozofii; tak , zapraw dę, Filozofia sama powinna w Filo
zofii Filozofii otrzym ać najostatniejsze uśw ięcenie, bierzmo 
i słowo. W ym aganie to loiczne i sprawiedliwe.

Czyli je s t Filozofia Filozofii? Je s t, a  zowie się na miejscu 
tern Pełrozofią, z powodu, że stanowi pet ram  scientiarum , lub 
skalę , n a  której Filozofia s to i; że ofiaruje kamień mądrości, 
tudzież klucz do niebios w szystkich, lub ta k  zwany Clavis 
S ancti Petri. Petrozofia ta  sadzi się tedy, jako  Filozofii roz
dział osta tn i i przydatkowy, tudzież, jako  końcowa Numenologii 
Przeciwległość. Num enologia je s t, iż ta k  rzekę, jeden, a P e
trozofia drugi we stropie niebios tkw iący hak Bożij, na k tórych  
zawieszon zostaje Filozofii łańcuch.

Co Petrozofia? — Jed n a  je s t ty lko Praw da najściślejszego 
i najwłaściwszego znaczenia, lub P raw da wszech Praw d, Praw da 
bezwzględna. Imię jej zwyczajne Bóg. Ale praw d względnych, 
rozlicznem i Praw dy tej naczelnej odblaskam i będących, m a się 
nieskończoną moc. Bóg je s t jeden i jedyny ; ale wiernych, 
i we W szechistnieniu i w Umiejętności, a coraz to innych jego



wyrazów, jest wiele. Wszystkie zaś takie prawdy względne 
schodzą się i kupią w niezbyt wielkiej liczbie prawd głównych, 
które zowią się Prawdy zasadnicze. Prawdy zasadnicze zatem,
0 których tu rzecz, są kamieniem mądrości i kluczem do Nie
bios. Wyprowadzić je na widocz i oznaczyć bliżej Petrozofii 
zadanie i praca. Petrozofia przeto jest Całokształt Prawd 
zasadniczych, sprawujących Istnienia i Filozofii każdej Pier
wiastki.

Jest pewna i, jako się. już rzekło, niezbyt wielka liczba 
Prawd zasadniczych, które Filozof i wszelaki człowiek wyższego 
rzędu znać powinien i zna zazwyczaj. Prawdy te przyrównać 
się dają do kart. Są wysokie, niskie i coraz niższe; ale, jak 
każda karta, czy tuz, czy niźnik, jest kartą, tak każda Prawda 
tu, czy główna, czy podrzędna i jeszcze podrzędniejsza, Prawdą 
zasadniczą. Przedewszystkiem, potrzeba znać karty; inaczej 
niebędzie się dobrym graczem. Jako tysiące gier, używanych 
dziś, lub dopiero odkryć się mających, rozmaitych w sobie, 
a nawet sobie przeciwnych, opierają się zawsze na tychże 
samych kartach, na tuzie żołędnym, winnym, czerwiennym
1 dzwonkowym, a dalej na czterech królach, wyźnikach i ni- 
źnikach, kraikach, dziewiątkach itd .; tak też tysiące systemów 
religijnych, politycznych i filozoficznych, znanych i z czasem 
powstać mogących, które są również wielką i jenialną ducha 
ludzkiego grą, sadzą się wciąż, to na wyższych, to na niższych, 
lecz zawsze na jednych i tych samych Prawdach zasadniczych. 
Prawdy te wszech umiejętności segieciki i klawisze. A jako 
w kartach matematyczny, tak przy układzie Prawd tych filo
zoficzny panuje kałkuł. Od dobrego, lub złego kałkułu zależy 
Wygrana, lub Przegrana. Znać Prawdy te i umieć w nie grać, 
to, zaiste, rzecz gorącego życzenia warta.

*
*

Kto poznał Prawdy zasadnicze, ten zrozumie, że we 
wszystkich Systemach religijnych, politycznych i filozoficznych,
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we wszystkich wiarach i naukach, tak  rozlicznych i mnogich, 
a tak  z sobą, sprzecznych, gra się wciąż w jedne i teżsame 
k a r ty ; —  że zmienia się tutaj jedynie gra, nie zaś talia kart, 
a choćby i wzięło się ta lią  k a rt inną, będą w niej wszystkie 
karty  jednakie, —  że kartować można karty  te coraz inaczej 
i to nieskończenie różnie, bez odjęcia żadnej z nich właściwego 
jej znaczenia; —  że na dnie całej tej Rozmaitości, tego po
zornego odmętu przekonań, tej wieży Babilońskiej pomięszanych 
języków, jest w końcu Jedność i Tożsamość; — że Prawdy 
główne i podrzędne, wielkie i małe, od najdawniejszych czasów 
są znane i dobrze wyświecone, a Prawdy całkowicie nowej 
odkryć niepodobna; — że w nowych Teoryach daje się, nie 
nowe rzeczy, lecz tylko nowe ich ukartowanie i nową grę. 
Ten niebędzie już onym nieukiem, który myśli, iż wypowiada 
coś nowego i dowcipnego, gdy wykrzykuje po staremu i po 
głupiemu, że wszystkie Filozofie nic niewarte i żadnej pewności 
nieniosą, albowiem, co jedna buduje, druga rozwala. Ten wie, 
że również co do wiar religijnych, opierać się chcących na 
Słowie Bożern i na Nieomylności, tudzież co do wiar polity
cznych, gdy np. bierze się podbite państwo, lub miasto jakie 
w posiadłość „na wieczne czasy,“ płaci zupełnie tosamo; — 
że co wiek, co pokolenie układają się karty  Prawd zasadni
czych inaczej i nowa ukazuje się ducha Ludzkości gra; — że 
właśnie na rozwalaniu starego, a budowaniu nowego gmachu, 
z tychże samych cegieł i kamieni, zależy Rozwój Wszechistnienia 
i Człowieczeństwa, każdy ruch i postęp. Ten szlakuje w ró
żnicach i przeciwieństwach wewnętrzną ich Jedność, a najdując 
ją  wszędy i zawzdy, najduje zaspokojenie swoje i godzi się 
w końcu z rządami Bożenii świata. Ten pojmuje rzeczy z gruntu 
i jest mądry.

Znawca Prawd zasadniczych, niezmieniając ani na włos 
świętych swych przekonań, za które walczy i gotów kończyć 
na krzyżu, ani popadając sam z sobą we sprzeczność, ani będąc 
szczwanym lisem, który, jak  w iatr chorągiewkę, obraca ogon 
na wszystkie strony, mówić może, jeżeli zechce, z Katolikiem

Panteon, Tom III. — JP. rq
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jako Katolik, z Protestantem jak Protestant, z Żydem jak 
Rabin, z Mahometaninem jak Ulema, lub Derwisz, z Tybetań- 
czykiem jako Bonz itd., bez końca; — mówić może z Arysto
kratą, jak Panowiec, z Demokratą jak Ludowiec, z Socyalistą 
jak Przespołeczniacz żarliwy itd., — z Empirykiem jako czło
wiek doświadczenia, ze zwolennikiem Spekulacyi jako Metafizyk, 
z Kacyonalistą jako Rozumowiec, z Idealistą jako Umysłowiec, 
z Teologiem jako Ślepowierca, z Teozofem jako Mysłowiec itd. 
Już po kilku wyrazach postrzega 011, z jakiej Prawdy zasa
dniczej każdy z nich wybieża, a znając ją, zna i cały jego 
system. Każdemu z nich, jako w dzielnicach tych wszechstronny 
mistrz, potrafi w języku jego i stosownie do jego ukształcenia, 
podać nowe, bez miary wyższe a nieznane mu grackie pomysły, 
zbudować go duchowo i podnieść wyżej ku niebu. Kto bowiem 
wszechstronny, zna Jednostronności wszystkie i panuje nad 
niemi, ma więc ogromną nad każdym Jednostronnym przewagę. 
We wszelakim Systemie ma się inne mianownictwo, inną słów 
grę, lecz nie inną odwieczną treść. Wszędy są te same Prawdy 
zasadnicze, lubo inaczej przyrżnięte i ubarwione. Kto je zna 
i dobrze niemi włada, ten we świecie duchowym Mocarz, Kró
lom równy.

Znając Prawdy te w pierwiastkowej ich gołości i prostocie, 
a dzierżąc je krzepko, zmieniać możesz twą mowę stosownie 
do osoby, którą chcesz oświecić, bez najmniejszego uszczerbienia 
twej rzeczy. Zawsze wykładasz tylko rzecz twoję, lecz tutaj 
odziewasz ją w katechizmowe, tam w filozoficzne, indzie w po
etyckie szaty. Będziesz jak nieprzeczerpany Bóg Wszechstron
ności, którym powinien być Pedagog, Ksiądz, Nauczyciel 
wszelaki, — jak Kalejdoskop, którego paciorki ustawiczną 
pięknych Różnowzorów Przemianą i grą, a który jest w sobie 
ciągle ten sam. Będziesz jako Bóg, który każdemu z ludzi, 
we wszystkich wiarach i filozofiach przedstawia się inaczej, 
a nieprzestaje być jeden i w sobie samym jednaki. Kto tylko 
miał szczęście z tobą rozmawiać, odejdzie zbawion, lub pół- 
zbawion, boś go, w miarę jego osobistej zdolności i potrzeby
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oświecił i na wyższy duchowy podrzucił szczebel. Petrozofia 
upewnia nam dyalektyczną doskonałość i iście Sokratyczną 
w obcowaniu z Innymi mądrość.

Hetm an nad wojskami Prawd zasadniczych niebędzie nigdy 
fanatykiem , sekciarzem, zagorzalcem, krupierem w służbie 
jednej religijnej, politycznej, filozoficznej, lub innej jakiej gry. 
Skoro w grze Przeciwnika swego najdzie też same, lubo inaczej 
ukartowane i inną kozerą zbrojne Prawdy zasadnicze, co w grze 
własnej, będzie m iał dlań szacunek i wymierzy mu sprawie
dliwość. On usposobion do chrześciańskiej Miłości Bliźniego 
najrozleglej szych rozmiarów, nawet do Miłości swych Nieprzy
jaciół, a uznaje we wszystkich wiarach, filozofiach i teoryach 
rodzone siostry mądrości własnej, mające takie samo prawo 
do bytu, co i ona. Wyższy będąc nad nie wszystkie ma, 
nakształt Boga, ojcowskie dla nich pobłażanie. Potępi, lub 
nazwie głupstwem to jedynie, co niegruntuje się na żadnej 
Prawdzie zasadniczej, albo też której z nich, jako np. teolo
giczne niebo zagwiazdowe, jawnem jest wykrzywieniem. Pe
trozofia tedy, to Ontołogia Prawdy, Wiedzy i Poznania ludz
kiego najdokładniejsza, a wszech Mądrości naszych odwieczna 
Podstata. —  Teraz pojmuje się łacno, czemu ona zowie się 
kamieniem mądrości i Kluczem do niebios, a stanowi i spo
rządza najgórniejszy wszech nauk i umiejętności ludzkich szczyt.

*
*  * -

Kamień Mądrości przechowywany był w Misteryach Egi
pskich, a otrzymywał Objaśnienie tego, co on znaczy, dopiero 
w siódmym i najwyższym stopniu kapłańskim, lub wtedy, gdy 
ustała wszech obawa, iż Poświęcony Wiedzy tej może kiedy
kolwiek nadużyć i Mądrość przez to napiętnować szalbierstwa 
cechą. W temże znaczeniu widzi się go dziś jeszcze w Wol- 
nem Mularstwie. —  Klucz do niebios znowu przechowuje się 
dotąd między Magami i innymi Mędrcami Wschodu, a nie- 
lada kto jest tak  szczęśliwy, ażeby mu go powierzono. Zaś

53*
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Petrozofią, lub Clav is sancti Petri uprawiali już Scholastycy, 
lecz zawsze, jako mądrość tajemną, której zdradzać niechciano 
przez pismo, lub jakikolwiek widomy znak. Jezuici wreszcie 
udoskonalili ją, lecz bardziej praktycznie, niż teoretycznie, do 
wysokiego stopnia, frymarczyli i tumanili nią często, jednakże 
zatrzymywali ją  tylko dla siebie. — Teraz rozostrzyłem cie
kawość niejednego z Czytelników moich. Widzę jak stoją 
przedemną hurmem i wymagają, bym odsłonił im Prawdy za
sadnicze, z których oni bardzo rozmaicie korzystać pragną.

Przez trzy ogromne Panteonu tego Księgi podawałem 
wciąż li umiejętną grozę, li Sowę Minerwy. Niechaj mi Czy
telnik pozwoli, przy końcu dzieła stać się na chwilkę Momusem 
i pożartować z nim trochę! Mam ku temu ochotę, bo przedmiot 
sam ją budzi, a, krom tego chcę nagrodzić mozół przy badaniu 
ksiąg tych podjęty. Badaniu? Ach, przepraszam! Będzie to 
dopiero chyba wtedy, gdy Jaźniak jaki zachodnioeuropejski 
óbłąka się i wcieli w Polaka! — Otóż na uczynione mi za
gadnienie : Czyli znam kamień Mądrości, Klucz Ś. Piotra, 
Petrozofią, Prawdy zasadnicze ? — odpowiadam: Ja znam je 
i mam, ale ich nikomu niedam. Czemu? Zaraz to oświadczę.

Niemożna wyprowadzać na wielki targ świata Prawd za
sadniczych encyklopedycznie i krótko, albowiem w takowym 
razie rzadko kto uznałby ich ważność. Potrzebaby było każdą 
z nich ugruntować na długim i głębokim umiejętnym wywo- 
wodzie, opatrzyć bystremi rosprawami, oczyścić ze wszystkich 
barw, jakie przyjmują w rozlicznych grach ludzkiej myśli 
i przywieśdź do ostatecznego wyrazu, do elementarnej prostoty. 
Nie dość! Potrzebaby było później każdę z nich okazywać na 
wszystkich religijnych, politycznych i filozoficznych systemach, 
tak dawnych jak dzisiejszych, podając ją w coraz innej postaci, 
jakie ona w każdym z nich bierze na się i brać musi, a trzy
mając zarazem w nieprzeliczonych tych formach, barwach, 
kierunkach i przeciwieństwach jej Jedność i Tożsamość. Jak 
snadna pojąć, byłaby to praca rozleglejsza i nudna, a dla 
małej liczby głów dostępna, któraby już w pierwszych roz-

i
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działach odstręczyła zwyczajnych czytelników i okazała się 
niepotrzebną.

Nie sama atoli rozległość, trudność i zawisłość Petrozofii 
wstrzymuje mnie od bliższego jej przełożonia. Podołałbym 
już dać ją, jak np. Teozofią dałem, w skróceniu. Ale stoi 
temu na przeszkodzie jedna jeszcze arcyważna okoliczność. 
Gdybym przedstawił Prawdy zasadnicze tu ta j; wtedy największa 
część Czytelników, pomijając mozolne ich ugruntowanie i filo
zoficzne wywody, chwytałaby za nie, jako się ima za gotowe 
podane sobie karty. I grałaby w nie, ale, czy o filozoficzne 
złoto? Ukształciłbym Sofistów, Mataczów i Wiłów, różnoro
dnych pieniaczów i szulerów Myśli. Co gorsza! Niejednemu 
Prawdy te staćby się mogły samobójczą brzytwą. Przypisanoby 
mi, żem rzucił nasienie, z którego wyrosły Erystyki greckie, 
tj. Kłótniarze. Byłbym niewinny, a narobiłbym wiele Złego.

Każdy Filozof głębszy nareszcie, który około dzieł pra
cuje, lub ustną naukę wykłada, zna Prawdy zasadnicze równie 
dobrze, jako ja, albowiem sam w karty te grywa. Kto zatóm 
ma ochotę poznać karty te bliżej, niech poświęci się Filozofii, 
a jeżeli ma do niej usposobienie, zdolność i powołanie, zdobę
dzie je sam bez trudu. A przy samodzielnej pracy własnej 
będą mu one wielce pożyteczne. Kto zaś niejest filozoficznym 
jeniuszem, temu lepiej, że prawd tych ani powącha, albowiem 
niepodołałyby zrobić go mędrcem, a przeistoczyćby go mogły 
w obrzydliwego kuglarza. Dlań byłyby one, nie Bożym, lecz 
szatanim darem.

Petrozofii, choć wielu wie o jej istnieniu i wielu ją zna, 
nikt przecież dotąd niewypracował i niewydał. A z powyż
szych uwag jasna, czemu dano jej pokój. I ja pójdę tym 
ludzkiej ostrożności szlakiem.

Są rzeczy, i to nieraz najprawdziwsze, których niewolno 
wydobywać na słoneczny dzień z nocnej kopalni tajemnic, bo 
stałyby się niebespieczną pochodnią w ręku Głupiego. Któż 
z ludzi mędrszych wypowiada wszystko, co wie i zna? Nie
stety ! Co najgłębszego i najciekawszego, to zamknąć tak trzeba
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i zaryglować w sobie, lub trzymać przez całe życie gdzie 
w skrzyni, jak Kopernik Rękopisma swoje! Utajenie to, nie 
grzech, lecz cnota i zasługa, tem bardziej, że Prawda, zawcze- 
śnie wypowiedziana, zabija siebie i niebacznego Objawiciela 
swego; że wreszcie ona niezaginie wcale, a sama odsłoni się 
w końcu każdemu, co szuka jej szczerze. Są, rzeczy, których 
niegodzi się dotykać. I każdy Filozof powtórzyć może za 
Zbawicielem: „Miałbym jeszcze wiele do powiedzenia, alebyście 
tego niezniesli. Przyjdzie jednakże Duch święty, który wam 
wyjaśni, com powiedział, a wyjawi, com przemilczał.“

*
% * •

Teraz żart na stronę! Czy Prawda jedna i jedyna, którą 
jest Bóg, a która ukazuje się matką wszystkich prawd innych, 
z niej urodzonych, a tem samem Bożych, we Wszeehświecie 
i wszech umiejętności panujących, może być komu szkodliwa? 
Czy Prawdy zasadnicze, które, jako zasadnicze, są w wysokim 
stopniu Boże, a które prostują krzywe drogi ludzkiego ducha 
i porządkują głowy nasze, mogą być komu niebespieczne ? 
Głupiec uczyni zgoła chrześciański pacierz brzytwą na własną 
szyję, a szalbierz nadużyje wszelakiej prawdy. Filozof o rzeczy 
takie niepyta i pytać niepowinien. Tajemnice są krecie czartów 
nory, a Prawda, niech sobie będzie, jaka chce, jawnie i głośno 
wypowiedziana, zbawia świat.

Jeżeli tedy Prawd zasadniczych tu niedaję, to jedynie dla 
tego, że już je dałem i powtarzać się niechcę. Jeżeli nieroz- 
taczam ich bliżej, to dla tego, że już je roztoczyłem szeroko 
i należycie. Gdzie? W Mysimi. Pierwsza i najgłówniejsza 
jej część, Analityką tam nazwana, a z trzech wielkich poszu
kiwań : z Rozbierzy Prawdy, z Rozbierzy Wiedzy i z Rozbierzy 
Poznania złożona, jest Petrozofia par excellence i taką, jakiej 
nigdy dawniej niebyło, lubo ona tam inne, do rzeczy innej 
zastosowane ma miano. Jako tam Loiki, tak tutaj wszech 
mądrości ludzkiej jest ona piastuną. Na niej stoi Filozofia



każda i gra w jej karty wszelaką grę. Stąd też ona Filozofia 

Filozofii.
Podług Analityki, w Myślini danej, a więc podług Petro- 

zofii, nie tajemnej i szarlatańskiej, lecz jawnej i istnej, Ka
mieniem Mądrości i Kluczem do niebios są zatem następujące 
Praw dy zasadnicze:  Naprzód: Trzy Prawdoświeci, z Przeświad
czenia ludzkiego, lub ze słówka „Jestem“ wybłyskujące, tj.: 
Sinienie, Istnienie  i Istniostnienie, Osobistość, Nieosobistość 
i Osobistość w Nieosobistości, słowem, Jaźń, Niejaźń i Jaźń- 
Niejaźń, lub Bóg, Świat i Człowiek. — Powtóre: Cztery Prawd- 
obłamy, czterem maściom w kartach odpowiednie: B yt, N ice-  
stwo, Żywostan  i Bozostan, tudzież wynikające z nich Praicdniki 
i Umiejętni/d, pojedyncze karty we wszelakiej grze umiejętnej 
sprawujące i rozlicznym systematom, lub teoryom pierwiastki 
dające. — Potrzecie: Cztery Wiedzobłamy: Ilość, Jakość, 
Stosunek  i Stan, na których opierać się musi wszelaka umie
jętnego przedmiotu Rostocz, oraz wyrastające z nich drzewa 
Podwiedzobłamow  i W iedzników , a drzewa konarów, gałęzi i ga
łązek nadzwyczaj pełne. — Poczwarte: Cztery Poznaniobłamy: 
Pełność, Jasność , Prawdziwość i Pewność, które być mają bar
wami naukowego wykładu, oraz rodzące się z nich Poznajniki. 
— W Rozbierzach tych Prawdy, Wiedzy i Poznania jest 
Mimerowa wszystkich religijnych, politycznych i filozoficznych 
pierwiastków, a z niemi systemów i teoryi, jakie były, są i będą, 
Mądrości studnica. Tu Prawdy zasadnicze podane zostały 
w całkowitej pełni od dawna, i każdemu wolno, w miarę po
trzeby i zdolności swojej, zrobić z nich naukowy, lub inny 
użytek. Do M yślini więc odsyła się tych, co żądają objaśnień 
dalszych.

Otóż szukana kart filozoficznych talia! Cała rzecz we 
wszelakiej grze tutaj, jaka wyświęci się w duszy naszej karta? 
A kozera, równie tutaj, jak przy zielonym stoliku, bije wszystkie 
inne karty, ma się rozumieć, że nie w obcej, mającej kozerę 
inną, lecz tylko w naszej duszy. Gdy np. wyświęcił się w duszy 
twojej Prawdnik: „Byt cielesny, Esse materiale f  wtedy Ma-
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terya zowie się ci Absolutem i Prawdą, jedyną. A stajesz się 
Bakonem, Lokiem, Empirykiem, Materyalistą. — Gdy znowu 
wyświęcił się w duszy czyjej Prawdnik: „Byt niecielesny, Esse 
im m a tc r ia le ten będzie Spirytualistą i Idealistą. — Komu 
znów wyświęcił się w duszy Prawdnik: „Byt zasadniczy, Esse 
substantiate; ten uchwyci za Podstatę, ogarniającą w sobie myśl 
i rozciągłość, a będzie Panteuszem najgrubszego szrótu Tak 
tedy z ciebie zrobi się nowy Bako, lub Loke; z drugiego nowy 
Hegiel, a z trzeciego nowy Spinoza. — Tamtemu zaś wyświęcił 
się w duszy Poznajnik: „ Wiara? i oto zeń Teolog, lub też 
prosty zagorzalec religijny. Innemu znów wyświęcił się Po
znajnik: „ Z n a n i e i oto zeń Filozof. I tak dalej toczy się 
rzecz przez wszystkie Prawdy zasadnicze. — Mnie wreszcie 
wyświęciła się najpierwsza Prawdoświeć: „Stnienie,u co znaczy: 
Boża Osobistość wszystkiego grunt i piasta. A stąd urodziła 
się Filozofia, którą widzi się w tym Panteonie i cały jej cha
rakter. Szczęśliwy, komu kozerą jest jaka bardzo wysoka 
karta, np. tuz, król, gdyż to upewnia mu Wielkość i grę dobrą!

Czemu w duszy Jednego taka, a w duszy Drugiego inaka 
wyświęciła się karta? Czemu przekonanie każdego niemal 
myślącego człowieka na innej opiera się kozerze? Niechaj ci 
da odpowiedź na to Duch święty, który dary swe już w niebie 
rozmaicie między Jaźniaków rozdziela, — i człowiek sam, 
który we świętoduskich szkołach Przedświata miał wolną wolą 
przyjęcia tych a nie innych Myśli Bożych, we świecie wyczynić 
się mających, a tern samem miał wolną wolą wyboru przeko
nań. A Duch święty wie, co czyni, szafując darami swemi 
tak rozmaicie. Jako albowiem różne światy w Przyrodzeniu, 
tak różne Przeświadczenia pomiędzy ludźmi są potrzebne, gdyż 
one niosą Bogu nieskończonej Wszechstronności świadectwo. — 
Wreszcie odnosi się to wszystko, co rzekło się właśnie, jedynie 
do mężów wielkich. Ludowe tłumy śpiewają za duchem Czasu, 
a ten i ów śpiewa tak, jako każe mu Pan, dający mu kawałek 
chleba.



A jako w karty te grać, gdy ma się już własną, kozerę ? 
Jeżeli mam oświecić Cię praktycznie i na przykładzie jakim, 
to rzeknę: Patrz, jako grało się w karty  te od początku do 
końca Panteonu tego! Jeżeli zaś chodzi Ci o teoretyczny rzeczy 
tej rozwój, to odsyłam Cię znowu do My ślini, której część 
trzecia, Systematyką zwana, czyni właśnie o tym przedmiocie.

Tu kończy się niniejsze o Petrozofii, lub Filozofii Filozofii 
słowo, które było ostatniego już w Panteonie tym umiejętności 
ołtarza gromnicznem oświetleniem i bliższein obejrzeniem. Tu 
także rzecz o Filozofii w ogóle całkowicie zamknięta.



ZAKOŃCZENIE DZIEŁA.

cxcix.
Reszta encyklopedycznych wiadomostek.

Okrom nauk, w umiejętnym, a właśnie ukończonym Ca
łokształcie Wszechwiedzy ludzkiej zamknionych, najdują się 
jeszcze niektóre niespomniane w nim wcale. Przywodzi się je 
tutaj, nie przez wzgląd na ich niezbędność lub ważność, ale 
dla całkowitego uzupełnienia i wyczerpania rzeczy. Czytelnik 
sam osądzi, jak duże, lub mdłe ich znaczenie i do którego 
nauk oddziału policzyćby je można. Otóż niedojadki ze stołu 
Minerwy:
AERONAUTYKA naucza, jak budują się balony, a śpiewa słu

sznie o możebności podróżowania po powietrzu i po 
niebie.

ARACHNOLOGIA, lub Araneologia wnioskuje z ruchu, oraz 
z zatrudnienia pająków o pogodzie i deszczu. Jest to 
praktyczna, od chłopstwa uprawiana Meteorologia. 

ASCETYKA, którą odróżniaj od jamatologicznej Acestyki, jest 
nauką religijnego w pobożności, lub moralnego w cno
cie hartowania się dobrowolnego.

BALLISTYKA kreśli jeometrycznie koleje bomb, kul, kamieni, 
tudzież innych ciał, różnokierunkowo w powietrze ci- 
śnionych, a ważna jest dla Artylerystów. 

CHALKOGRAFIA wykłada o rytownictwie na miedzi, czyli



o blachach, służących do odcisku tak zwanych kupfer- 
sztychów, słowem o miedziorytnictwie,

CHIROLOGIA naucza mówienia zapomocą rąk i palców, uży
wanego od Głuchoniemych, lub bawiących się dzieci.

DAGEUKROTYPIKA rozprawia o sztuce zdejmowania dage- 
rotypów, lub obrazków, mechanicznie odbitych przez 
cień osoby i chemicznie zatrzymanych na srebrnej ta
bliczce.

ENKAUSTYKA o woskowych figurach i malowidłach na wosku.
FELLOPLASTYKA o rznięciu, lub wytłaczaniu obrazów na 

korkach.
FIZYKOTEOLOGIA jest nauką o Bogu, nie na Objawieniu, 

ani na Filozofii, ale na Fizyce opartą. ’
FOTOGRAFIA jest udoskonaloną Daguerrotypiką i daje por

trety osób, lub krajobrazy, cieniem narysowane, nie 
już na srebrze, ale na papierze. Na niej najwybor
niejsza rysunków nauka.

GNOMONIE A poznaje godzinę i minutę z rzuconego od przed
miotów słońcem oświeconych cienia, oraz sporządza 
słoneczne kompasy.

GYMNOZOFISTYKA, Mądrość indyjska, na kontemplacyi 
oparta

GNOSTYKA, Filozofia Aleksandryjska, głębokości pełna, Mi
styką wzbierająca i bardzo ciekawa.

HIEROLOGIA, kapłańska nauka i polityka.
KSYLOGRAFIA, nauka snycerstwa, lub rznięcia na drzewie.
MARKIETERYA mówi o układaniu pięknych mozaik z różno

barwnego drzewa na podłogach lub z kamieni na 
bruku.

METAMORFEONTYKA o Metamorfozie, lub Przeobrażeniach 
rzeczy.

METEMPSYCHONTYKA o Metempsychozie, lub wędrowaniu 
dusz ludzkich przez różne kręgi żywota.

PALINGENETYKA o Palingenezie, lub wędrówce dusz przez 
lecz coraz doskonalsze kręgi żywota.
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PARALOIKA o Parał ogizmach, lub loieznych mylnikach. 
RABULISTYKA, nauka pieniaetwa i matania przed sądem. 
SEMIOTYKA lub Semiologia, nauka o godłach i znakach, ja

kie widzi się w szyldach sklepowych, krzyżach przy
drożnych itp.

SILHUETYKA, nauka o robieniu sylwetek, tj. portretów osób 
wyrzynanych z czarnego papieru.

SKIAGRAFIA o rysunku cienia rzuconego od przedmiotów, 
o najpierwszym zarysie obrazu i niekiedy o układzie 
treścianów.

SOFISTYKA, część Loiki o Sofizmatach, lub Zdradnikach. 
STEGANOGRAFIA lub Kryptografia o Piśmie cyfrowem. 
STENOGRAFIA lub Tachigrafia naucza skorego pisania za 

mówiącą, lub czytającą osobą.
STRREOTYPIKA o Stereotypach, lub drukach, rzniętych na 

blasze.
TEODYCEA, obrona Boga od zarzutów mu czynionych, iż 

stworzył świat pełen chorób i Złego, lub niedoskonały. 
TOREUTYKA, teorya o Płaskorzeźbie.

Podobnych nauczek i nazw jest jeszcze wiele. Tworzą 
się co chwila nowe. Któż tedy zdoła je wyliczyć?

Umiejąc po grecku, nazwiesz z łatwością, nietylko nowe 
nauki i umiejętności, lecz zgoła sztuki i rzemiosła bardzo ucze
nie, np. Szewiectwo Raptyką, Kowalstwo Syderurgią, Ciesiel
stwo Ksylurgią itp Gdybyś to uczynił w celu wyszydzenia 
greckich mian naukowych, miałbyś słuszność. Ale niewolno 
Ci, ażebyś wymagał od Panteonu tego wyliczenia wszystkich 
tych wiadomostek. One nienależą wcale do ściśle naukowego 
drzewa.

Zaprawdę, mianownictwo naukowe, na starej greczyźnie 
stojące, razi czystą Polszczyznę, a jest dla tysiąca czytelników 
niezrozumiałe. Daje nawet powód do przekręceń dziwnych 
i narażenia się przez to na śmieszność. Lecz łacna Złe ganić, 
trudna Złemu zaradzić. Skoro nazwy te są przyjęte we wszy
stkich europejskich językach, a przez to upewszechnione, mniej



—  845 -

więcej, u nas także; To Przepolszczanie ich byłoby niepo
trzebne i niedorzeczne, a powiodłoby jeszcze bardziej do ska
żenia ojczystej mowy. Każdy przepolszczałby je inaczej i po 
swojemu. Urodziłby się stąd zamęt taki, iż przed każdą ksią
żeczką trzebaby chyba było umieścić słowniczek. Spróbował 
przekładu nazw naukowych na polskie Bukaty. Filozofią ochrzcił 
Wiedzowiedzą, Encyklopedyą Zawornią, H istorą naturalną Świa- 
domnią Przyrodzenia, Botanikę Roślinopisem, Psychologią I)u- 
szosłownią, Antropologią Człekosłownią itp. Cóż zrobiłoby się 
z Panteonu tego, gdybym tysiące nazw naukowych greckich 
przełożył na polskie podobnym rodzaju? Któżby niezgubił 
w nim głowy ? N ie ! Precz z dziwolągami! Znośniejsze w ję
zyku obce, niż własne poczwary. Dość krzyku już na umie
jętne miana pojęć zwyczajnych, jako np, Jaźń, Mysł, Urn,
Kmiot. I długiego czasu będzie jeszcze potrzeba, nim się 
tak  u trą, jak  np. rzeczownik, przymiotnik, wstawa, dostawa, 
iloczyn.

*
*  *

Świadomo mi należycie i naprzód, że Panteon mój nieza
dowoli wszystkich tych, co poświęcili się szczegółowych nauk 
uprawie. Jednemu zdawać się będzie, żem przedmiot jego ujął 
w zbyt ciasne granice; drugiemu, żem przedstawił go za filo
zoficznie; trzeciemu, że cenię go za mało, itd. bez końca.
Teolog krzyknie zgoła, że nieznam się wcale na nauce jego; że 
nierozumiem Katechizmu; że spaczam naukę Zbawiciela, itp. 
Prawda to nieomylna, iż do dzieł ludzkich przywięzują się nie- 
dostaki. Ja  od prawa tego niestanowię wyjątku, a dzieło moje 
jest tylko ludzkie, a nie zaś Boże. —  Atoli, przez Bóg żywy, 
moi Panowie, sprobójcie sami, nie jedno Umejętność waszę od- 
łącznie i osobno, jak  to czynicie, lecz wszystkie nauki bez 
wyjątku ułożyć w ustrojną i olbrzymią równiankę, jako tutaj, 
a przeświadczycie sie wnet, pospołu ze mną, że całość panuje 
tu  nad częściami; wyciska na nich inne, niż powszednie pię
tno i pociągu za sobą koniecznie pewne odmiany. Ona wska-



żuje zgoła próżnie, które wypełnić trzeba naukami nowemi, 
dotąd ani tkniętemi. Każda nauka, osobno wykładana, może, 
równie jak Filozofia, ogarniać wszystek świat umiejętny. Lecz 
stając w łańcuchu naukowym, takim jak u mnie, i sprawując 
w nim jedno ogniwo, traci koniecznie na swej rozległości. Tu 
jedna nauka ogranicza drugą i zakreśla najwłaściwszy jej widno
krąg. Znam pospolite wszelakiej nauki rozumienie, równie 
dobrze i tak samo, jako wy, lecz bacząc wciąż na związek jej 
z Ogółem rzeczy, musiałem niekiedy oznaczyć ją odmiennie. 
Krom tego, śmiem tuszyć sobie, że acz lada kto przygani mi 
w niejednym szczególe, każdy przyzna, że Całość przykroiłem 
i utrzymałem należycie. Otóż Całość ta była mi głównie na 
celu! I dopiąłem, com zamierzył — Błędy istotne, które po
pełniłem pomimo wiedzy i woli, a których jeszcze nieznani, 
wyrozumiały Znawca rzeczy przebaczy łaskawie, z doświad
czenia własnego wiedząc, jak nieskończenie przedmiot ten roz
legły i sprzeczny w sobie, uporczywy i do umiejętnego roz- 
szykowania trudny. O sąd zaś Nieznawców niewiele dbam.

Niejedno podałem, jak czyni to Encyklopedya zwyczajna, 
dostateczne o każdej nauce i umiejętności wyobrażenie. Uczy
niłem wszędy związanie jej z łańcuchem ogólnym, a nadto Po
dział rzeczy jej, tak główny, jak podrzędny i dalszy. Któż 
niewie, że w umiejętności i sztuce najtrudniejsza powziąć ideę 
do dzieła, zrobić plan i podział, ułożyć Całość w pełnym za
rysie, a przytem wyprowadzić na widocz najciekawsze i naj
ważniejsze ostateczne wypadki, jako to u mnie wszędy ma miej
sce: że wszystko to uczynić, to tyle, co przez połowę wypra
cować samo o szczegółowej rzeczy tej dzieło? Braknie tu już 
tylko roztoczy szerszej, której lada kto podoła. Ku temu bo
wiem niepotrzeba już mistrzostwa. — Ale niedość! Nie dare
mnie dzieło to nosi imię Panteonu, którego ołtarze zajęte być 
mogą tylko od Bosk ości samych. Każdą więc umiejętność i naukę, 
do którśj się zabrałem na prawdę, podnoszę do wysokości nie
botycznej, zbogacam własnemi poglądami i samorodnem bada
niem, ożywiam filozofieznem tchnieniem, pokazuję z najciekaw-
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szych stron, ubieram w same umiejętne perły i darzę nowo
ści blaskiem. Im ważniejsza zaś umiejętność, tein obszerniej 
rozpisuję się o niej, a Estetykę, Etykę i Filozofią ze wszy- 
stkiemi jej częściami wykładam dość rozlegle i w takiej już 
pełni, że Professor akademicki uczynić je może podścieliskiem 
do Prelekcyi swoich.

Co Duch Ludzkości, w skutek wielo - tysiącletniej Analizy, 
w nieskończone mnóstwo nauk, nietrzymających się kupy, 
rozłożył; to zebrałem tutaj w jeden umiejętny ustrój. A Fi
lozofia, pracą tą zajęta, ukazuje się wielką i ostateczną nauk 
Syntezą, która sama jedna, równa się pełnemu i wszechstron
nemu światu Bożemu, a ukazuje się Rzeczywistością i Żywotem.

Ma się, od czasów Jana i Jędrzeja Śniadeckiego, takie 
u nas o Filozofii wyobrażenie: „Jest to ostateczny wycisk ze 
wszech umiejętności i naukA Otóż niosę wam Filozofią wedle 
wewnętrznej potrzeby waszej, niosę wam ten Wycisk.

Zamiar mój główny, od początku do końca, podnieść Na
ród, niestety, dziś naukowo bardzo zaniedbany, a podnieść go, 
o ile mej siły, na wysokości ducha europejskiego i światłości 
dni naszych. Nie dość! Usiłowałem stanąć wyżej od zagra
nicy i dać Mądrość rodzimą, z duszy polskiej wydobytą. Stąd 
wypadło mi utworzyć Umiejętność umiejętności, Pieśń pieśni, 
Księgę ksiąg. Czym celu dopiął? Osądzi Przyszłość.

*  *

Znam dwde tylko Encyklopedye nauk powszechne: jednę przez 
Francuza Ampera, drugą przez niemieckiego Filozofa Kruga. 
Pierwsza, zaledwie przez połowrę ukończona i bardzo powierz
chownie pisana, a żadnej filozoficznej myśli i nici nieznająca, 
daje li historyczne, powiększej części przeszłowieczne śmiecie, 
które niemogły się mi przydać do niczego. Druga znowu nie- 
ofiaruje wcale Systemu wszech nauk, wiążącego je w jeden 
rozległy łańcuch, jak tutaj, lecz, powiedziawszy w króciutkich 
słowach, co jest ta, lub owa nauka, opisuje tytuły wszystkich



dzieł, jakie się jej dotyczą. Jest to więc czcigodny zapas do 
Bibliografii niemieckiej, który atoli żadnego dla mnie nieprzy- 
niósł pożytku.

Bardzo mało Filozofów czyniło o tym przedmiocie. K ant 
wydał dziełko o czterech wydziałach uniwersyteckich. Ale, nie 
nauki, które się na nich wykładają, ma On na baczeniu. 
Chodzi mu o Spółzawodnictwo Uczonych barwy różnej. Jest to 
Psychologia duszy Professorów. Fichte pisał o Przeznaczeniu 
Uczonego, a Szelling, o Powinnościach Młodzieży akademickiej, 
ale ani jeden, ani drugi nietyka Encyklopedyi nauk. Prawnik 
i Publicysta Welker we Wstępie do Encyklopedyi Prawa 
rozwodzi się o naukach w ogóle, atoli mimo ważności dzieła 
tego dla Prawników, nieodkryłem w niem ani źdźbła, którego 
bym mógł użyć. Duch, kierunek, wszystko inne. Wreszcie 
rzecz jego, w przymierzeniu do mej pracy, zbyt krótka i nie
dostateczna. Otóż i wszystko już wyliczyłem.

Stąd. jasna, że Panteon mój jest najpierwszą Encyklope- 
dyą powszechną, obejmującą w sobie wszystkie umiejętności 
i nauki, rozszykowywującą rzecz filozoficznie, wdającą się w naj
drobniejsze szczegóły i ukończoną zupełnie; tudzież że doko
nałem olbrzymiej tćj pracy bez najmniejszej pomocy obcej i li 
własnemi siłami. Potrzeba mi było samemu pójśdź za każdy 
przedmiot, o którym mówię, poznać go z gruntu i doprowa
dzić w mćj duszy do najwyższego szczytu i do ostatecznych 
wypadków, ażebym mógł przecie coś przedniejszego o nim na
pisać. Szczególniej potrzeba mi było uwzględniać wszelaki 
przedmiot wyższy i ważniejszy. Źe zaś niepodobna osobie je
dnej znać się na wszystkiem, i to po mistrzowsku, więc nie
raz uczyć lub douczać się czegoś musiałem, nim wziąłem pióro 
do ręki, aby napisać — nie rzadko li kilka wierszy, ale sta
nowczych. Kosztowało mnie to wiele pracy i czasu, a wyma
gało wytrwałości niezłomnej. Jest to też owoc wieloletnich 
mozołów.

Okrom niniejszego dzieła mojego niebyło i niema w Eu
ropie, o ile mi wiadomo, Encyklopedyi nauk powszechnej. Ale



za to ma się huk Encyklopedyi szczegółowych, mianowicie zaś 
odnoszących się do nauk teologicznych, prawniczych i lekar
skich. Najznakomitsze z nich są: Encyklopedya nauk teolo
gicznych Sz t audenm ej er a, Encyklopedya nauk prawniczych Wel- 
kera i Encyklopedya nauk lekarskich Baumgaertnera. Zaglą
dałem do dzieł tych, ale z myślą własną, chcąc przeświadczyć 
się jedynie o tern, ażali nienajdę w nich czegoś nieznanego. 
W ogóle niepodobna mi wcale korzystać z prac cudzych. Idę 
własną drogą i sam ją sobie toruję.

Encyklopedya Filozofii Hegla służyła mi za drogoskaz 
przy przedstawieniu Spekulacyi. Ale jej także niedzierżyłem 
się ślepo i niewolniczo. Większa część ustępów tej pracy, 
a Kosmologia całkowicie dzieło moje w pełni znaczenia. Cho
dziło mi o to, ażeby Spekulacyą czystą zupełnie, jako odwro
tność Empiryi usadzić silnie w jej li idealnym obrębie, a rnódz 
później z łatwością odróżnić ją od Filozofii mojego znaczenia. 
Wieszcie zatrzeć tu musiałem, ile podobna, wszystkie ślady 
Niemczyzny, ażeby potrawa stać się mogła nieco strawniejszą.

Przy pisaniu Księgi pierwszej Panteonu było przynajmniej 
coś od Innych już danego, do czego mogłem w razie potrzeby 
zajrzeć. Ale cała wtóra i trzecia Księga, od Humanistyki aż 
do Petrozofii, musiała być ułożona bez wszech obcych zasił
ków. Właśnie, co najważniejszego i najciekawszego/wszystko 
to moje.

Czemu izadkością taką jest Encyklopedya powszechna? 
Napisanie jej przechodzi prawie duchowe siły jednego czło
wieka. Znać na wylot jednę tylko umiejętność, to& zabiera 
nam już żywot cały; a cóż dopiero znać umiejętności i nauki 
wszystkie, wszystkie bez wyjątku. Ku temu potrzebaby chyba 
być Polizofem takim, jako Duch święty. Przedsięwzięcie to 
niemal zuchwalne, zabrać się do tej pracy. Ja także dałbym 
jej pokoj, ale zniewoliła mnie ku temu miłość Ojczyzny, w któ
rej dawniejszą Światłość przytłumiono. Niema dziś Umiejętni 
narodowych. Niosę więc Młodzieży naszej, zwłaszcza tej, która 
uczyc się pragnie, przynajmniej dzieło, zdolne choć w cząste-

Panteon. Tom III. — W.
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czce zastąpić dla niej Szkołę najw yższą. I przekonany jestem, 
że ktokolwiek księgi te niejedynie odczytał, ale i przyswoić 
sobie umiał, okaże, gdy otworzy usta, niepospolite ukształce- 
cenie akademickie, zagraniczne i swojskie. Nawet ten, co był 
gdzieś na Uniwersytecie, najdzie tu pomoc do przejrzenia cał
kowitego Wiedzy ludzkiej i ostatecznego udoskonalenia głowy 
własnej. A każdy zyska etycznie i ustali w sobie charakter.

Pasterz ofiaruje wieniec Pasterce. Ona zaś na to : „Dar 
to nie wielki. Kwiatów jest dość. Stworzył je Bóg. Zebrałeś 
je tylko po łąkach, gajach i ogrodach/ 4 Pasterz zaś tak od
piera: „Kwiatów jest dość i Bóg je stworzył. Lecz nikt inny 
ich niewyszukał, ani nawet niewidział ? Zebranie Bożego kwie
cia i sztuka uplecienia zeń ładnej rowmianki, zasługa moja. 
Przyjmij więc mile tę ofiarę, którą ci składam jako hołd mi
łości.44 — Jam tu on Pasterz, a kochanką droga Ojczyzna.

Ale nie braknie wr równiance mej kwiatów, które roz
kwitły samorodnie w ogrodach mej duszy, a których nieofia- 
rowały mi wcale naukowe pola, łąki i gaje. Proszę odczytać 
raz jeszcze Nauki przyrodzone i zauważyć, ile w nich rzeczy 
całkowicie nowych, ile złotych Ozyrysa włosówr światłości sło
necznej, ile filozoficznych wyświecających srebrne Izydy taje
mnice, łyskawic! Gdzie np. światło, ciepło i ogień tak pojęte 
były, 5 jako w tern < dziele, i czy nie stanowią w umiejętnym 
świecie teoryi całkowicie nowćj? Gdzie takie rozjaśnienie Po
czątku świata, o to aż trojakie: empiryczne, spekulacyjne i kty- 
zeozoficzne ? Gdzie Prawo przyrodzone, rozpadające się na pra
wo natury, rozumu i człowieka, występuje w blaskach tak 
wysokiego udoskonalenia? Czy Socyalistyka , M atematyka , Este
tyka  i E tyka , nieciekawe i na samodzielnej Myśli ugruntowane 
utwory. A Filozofia cała, od Numenologii aż do Petrozofii, 
czy ma gdziekolwiek coś podobnego do siebie? Gdzie pizyj- 
rzysz się rzeczom bliżej, to zgoła w tern, co u mnie starego 
i powszechnie znanego, dostrzeżesz przynajmniej tchnienie zu
pełnie świeże. Kwiaty równianki mojej są wszystkie niemal 
w duszy mej uczknione i sprawują mą własność. — Nieszukam



tu chluby, lecz chcę jedynie oświecić czytelników, nieznających 
się bliżej na rzeczy.

CC.

Postępy Filozofii, a  z nią w szech  nauk i um iejętności, 
dokonane w  tym Panteonie.

Jak słońce, kończąc przeznaczenie dzienne, ogląda się 
przy Zachodzie na przebieżone od siebie kraje i ozłaca je po 
raz ostatni prześliczną światłości zorzą; tak i dzieło niniejsze, 
nim zamknie się całkowicie, rzuca po za siebie jeszcze jedno 
spojrzenie. Jest to jego pożegnanie się z przedmiotem swoim. 
Ale, na co zwrócić się ma pożegnalny jego wzrok? Na to, 
czego 0110 nieoświetliło należycie, a co przecież w niern tkwi 
i dysze, tj. na Postępy, jakie czyni w niem Filozofia, a pospołu 
z nią Umiejętność w ogóle. Rzecz to tern potrzebniejsza, że 
arcy malutka liczba jest u nas takich, co znają dokładnie stan 
Filozofii i Umiejętności w Europie dzisiejszej, a więc, co 
i ocenić podołają sami, jak wielką, lub małą praca ta ma 
zasługę.

We Francyi, Włoszech i Hiszpanii, w całym romańskim 
szczepie, zna się li dwa umiejętne światy: świat materyalny 
i świat spirytualny, lub Naturę i Objawienie, Uniwersytet 
i Kościół. Świat pierwszy jest każdemu znany, a pod drugim 
rozumie się tutaj rzeczy święte, historycznie dam , powagą 
wieków i krajowem prawem utwierdzone. Oba te światy, będąc 
li Pozytywizmem, są zatem, pomimo pochodzenia ich niebie
skiego, li ziemskie. To jedynie świat ten w umiejętnym, lub 
wiarowym swym wyczynie.

W Niemczech znowu i w całym germańskim szczepie zna 
się również tylko dwa światy: jeden realny, drugi idealny, lub 
świat rzeczy i świat myśli. Także światy te oba, odnosząc się, 
nie do istoty samej, lecz zawsze do Jawu, pomimo niebieskiego
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ich pochodzenia, są li ziemskie. To jedynie ten świat, pomiędzy 
ciało i duszę swoję rozdzielony. Umiejętność tu oderwać się 
od ziemi niemoże i niewie nic o niebie.

Ja przyłączam do dwu światów tych, — tak romańskich, 
jak germańskich, •— świat trzeci, polski, mój. Jest to świat 
transcendentalny, stanowiący tak Natury i Objawienia, jak 
Rzeczy i Myśli, słowem, wszech Jawu Istotę. Jest to niebo, 
w jądrze Natury i Objawienia, Rzeczy i Myśli, wszystkiego 
świata tego obecne i świat ten piastujące. Jest to świat tamten,

Tak tedy Umiejętność ludzka zbogacona tu zostaje nowo- 
odkrytym wielkim lśnienia i Wiedzy światem, o którym dotąd 
ani zamarzyła. A uznać i przyjąć świat ten musi, albowiem 
on wszystkiego grunt, a krom tego, Ludzkości nadzwyczaj drogi, 
jako religijny i moralny, jako najprawdziwiej Boży. Czyli to 
nie odkrycie Ameryki w dzielnicach człowieczeńskiej Wiedzy? 
Lecz, co mówię! Ameryka, to tylko ziemia. Czyli to nieod- 
krycie niebios, które są i być muszą tajemniczym a przenaj
świętszym Wszechistnienia i Piersi ludzkiej Bugajem? Azali 
myśl świata trzeciego, o którym tu mowa, już sama jedna, 
niesporządza arcyważnego, a wszystkie umiejętności i nauki 
dotychczasowe przeistaczającego postępu? Świat trzeci wybija 
na starych Ludzkości pojęciach piętno nowe i puszcza je 
w obieg w odświeżonej postaci. On świetoduska Wiosna, od
radzająca nasz zgrzybiały, to w martwych obrzędach, to 
w czczych oderwaniach po chińsku obumarły Poznania i Znania 
ogólnego świat. Otóż z prac naszych wypadek pierwszy!

Zagadujesz: „Azali niebo, świat tamten, świat transcen
dentalny był ludziom nieznany?“ Odpowiadam: Prawiono 
o nim, mianowicie po kościołach i po katechizmach chrze- 
ściańskich, wiele, ale tylko tak, jak o mitologicznym Sfinksie. 
Prawiono i pisano o nim wiele, ale nieznano go wcale. Na 
nim stoi od wieków Teologia i Wiara, ale pojmuje go za- 
istniennie, a przez to zamienia w baśń. Transcendentalność 
też znaczy pospolicie tyle, co Utopia ślepowiercza, lub uświę
cona mrzonka. Wyobrażenia kościelne o niebie i tamtym



świeci e utwierdziły się tak silnie, że obłąkały głowę zgoła 
bystremu Mędrcowi niemieckiemu, sławnemu z trzech świetnych 
Krytyk Wiedzy ludzkiej. K ant zna niebo i tamten świat; 
uważa je już zgoła za Ding an sich  i za transcendentale Ap
perception , tj. za tajemniczą Rzeczy i Przeświadczenia ludz
kiego istotę; ale, myśląc je po teologicznemu jeszcze, utraca 
je dla teoretycznego Rozumu, lub dla Umiejętności istnej, jako 
nieznane i niepodobne do odgadnienia X , a przyjmuje je wreszcie 
tylko jako Postulat praktycznego Rozumu, lub Etyki. — Fi
lozof hiszpański, Jakób Balm,es, zna je także, lecz pojmując je 
po teologicznemu, oświadcza, jak bardzo słuszna, iż ród ludzki 
poznać ich nigdy niepodoła. Co bajecznego, to, zaprawdę, nie
podobne jest do poznania! — Że świat tamten, który miał być 
gdzie za krańcami bezkrańcowego Istnienia, był zaś rzeczywiście 
w wewnętrzu jego , przeniesion został wreszcie tam, gdzie był, 
je s t  i będzie zawsze, tj, w świat ten;  że on sprawuje jądro 

go i istotę, która jest także w nas, a więc bez trudu wiel- 
;ego poznać sic da je; że  Umiejętność dotarła nakoniec do 
untu rzeczy i stała się wiernym Stworzenia Bożego wyrazem; 

..łaśnie to jest odkrycie nowe i chwała na sza !
Dwa światy, dawniej znane, czy to materyalny i spiry

tualny, lub też realny i idealny, okazują się, każdy z osobna 
wzięty, pustemi oderwaniami, rozdzierającemi Umiejętność we 
dwra wielkie zera. Świat nasz trzeci zaś, lub świat transcen
dentalny, sprawując obu tych światów podstatę i piastę, ocala 
obadwa, nadaje im rzeczywistość i sadzi się jako liczba Jeden  
przed dwoma Zerami. Z czego wyrasta podniesienie wszech 
Umiejętności i nauk od razu aż do setnej potęgi. Już było 
wszystko stracone; teraz jest wszystko odzyskane i słonecznym 
blaskiem jaśniejące. Oto z prac naszych wypadek wtóry, któ
rego ważność bije lśniejącą łuną w najciemniejsze oczy!

Mamy więc trzy rzeczywiste i umiejętne światy: realny, 
idealny i transcendentalny. Nie spomina się tu romańskiego 
Spirytualizmu, albowiem między idealnym i spirytualnym 
światem jest w końcu taka tylko różnica, co między duchowym ,
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a duchownym. Oba, jako przeciwieństwo materyalnego, lub 
realnego świata, są rzeczą ducha, a przeto w gruncie jednym  
i tymże samym światem. Każdy z przerzeczonych wyżej trzech 
tych światów, wzięty osobno i dla siebie, wyświęca się czczeni 
oderwaniem, lub zerem i wywołuje coraz to inną Jednostron
ność. Świat realny zradza li Empiryą; świat idealny li Spe- 
kulacyą, filozoficzną, lub teologiczną; świat zaś transcenden
talny li Mistykę. W żadnym z nich niema Prawdy wszech
stronnej, pełnej i żywej, niema Rzeczywistości. Gdzież tedy 
ta Prawda i Rzeczywistość? W Syntezie tych trzech światów, 
lub w Zjednoczeniu i Zlaniu się ich w Jeden świat, w Prze
niknięciu się ich wzajemnem, słowem, w ich Różnojedni. Syn
teza ta jest Filozofią i staje, jako liczba Jeden przed trzema 
Zerami. Wszystko podnosi się aż do tysiącznej potęgi. Trzy 
te światy, zlane w jeden świat; to już świat Boży i rzetelny. 
A żywe Wszechistnienie otrzymuje w żywej Umiejętności wierny 
swój wyraz. Pełne słowo Boże, które świat stworzyło, wypo
wiada się jako pełne Słowo ludzkie, które stwarza Umiejętność 
nową i prawdziwą. Oto wypadek trzeci, który jest Filozofii, 
godnej tego imienia, lub Umiejętności mistrzowskiej rodzicem 
i upewnia jej wszechstronność.

Co świat trzeci, świat transcendentalny, lub świat tamten ? 
Co Bóg, niebo, Istota rzeczy? Co Absolut prawy? Nic innego, 
tylko Osobistość. Czy komu kiedykolwiek dawniej, by też li 
łyskawiczo, przemignęła odpowiedź taka przez duszę ? Nie jest 
li to w powiatach Umiejętności, gdzie dotąd Osoba i Jednostka 
znaczyły to samo, nowość nad nowościami? Gdzie Osobistość 
poznana i zgłębiona była tak prawdziwie, a stała się węzłem 
takim, jak tutaj, między Filozofią i Chrześciaństwem ? Do 
Osobistości, jako Absolutu, przywiązują się Nieogarnioność, 
Wieczność i Wszechobecność istna, a do Bezmiaru wszech
światowego tylko wardawa, ułamkowa! czy pomyślił kto i kiedy 
coś podobnego? Osobistość, to Prawda, Piękność i Cnota, Świę
tość, Wolność, Prawo, Przeświadczenie, Wola, wszech Boskość. 
Stąd Bóg osobisty, jako jedyny prawdziwy i filozoficzny. On
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niweczy tak realny, jak idealny Panteizm raz na zawsze. 
A zgoła nieosobistego Wszechistnienia istotą i podstatą, piei- 
wiastkiem i celem Osobistość. Oto wypadek czwarty, lównie 
ważny, jako trzy poprzedzające.

Znano dotąd jedynie dwa bezpośrednie źródła Poznania 
ludzkiego. Z m ysł był okiem dla zmysłowego, lub realnego, 
a Umysł dla umysłowego, lub idealnego świata. Tutaj wy
stępuj e na widocz trzecie bezpośrednie źródło Poznania. Jest 
niem M ysł, jako transcendentalny Zm ysłu  i Umysłu piastun, 
jako oko jaźni ludzkiej, widzące Boga, niebo, tamten świat, 
lub rzeczy istotę. I odkryło się niebiańską podstatę tak umieję
tnego, jak powszedniego Przeświadczenia ludzkiego, która była 
do dziś dnia nieodgadnioną tajemnicą. I wyświeciło się znacze
nie świętojańskiej Światłości onej, wszystkim ludziom, na świat 
ten przychodzącym, danej, — tudzież znaczenie sumienia. Mysł 
ugruntował źródła Wiedzy ludzkiej, a z niemi Em piiją, Spe- 
kulacyą, Mistykę, Filozofią, i stał się nieobaloną Umiejętności 
skałą, jakiej ona dotąd niemiała. — Oto wypadek p ią ty , któ
rego ważność niesłychana, a o którym Filozofowie Zachodu nic
jeszcze niewiedzą.

Dotychczasowa Umiejętność troszczyła się o Pewność i Nie- 
omylność Wiedzy, lub o Wiedzę bezwzględną, absolutną. Jedni 
przyjęli Objawienie cudowne, jako Słowo Boże, wszech błędów 
ludzkich próżne, i popadli w ślepowiarstwo, zabijające wszech 
Umiejętność. Drudzy pisali i mówili o Sub jekt- Objektywności, 
lub o znanej nam już, tak empirycznej, jak spekulacyjnej 
K m io t-Przedmiotowości, mającej nadawać Wiedzy ludzkiej nie- 
obaloność. Co ona? Zjednoczenie Przeświadczenia twego, je
dnostkowego, albo z materyalnym świata Bezmiarem i rzecza
mi jego, albo też z duchem bezwzględnym, lub ogólnym. Nie 
dość, że Zjednoczenie to spładza koniecznie Panteizm. Odnosi 
się ono tylko do dwu toświatowych Tytanów, nie zaś do Boga. 
Niema w niem miejsca do tamtego świata, który nie jest i nie- 
może być ani Fizyki, ani Metafizyki Przedmiotem. Tutaj rzecz 
ta niewystarcza. I dla tego wyprowadza się na widocz Umie-
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jętności Kmiot-Kmiotowość, której znaczenie takie: Zjednocz 
się, nie ze światem ogólnym, lecz z Bogiem samym, który jest 
istoty twej i istoty rzeczy ostateczny grunt, a którego wie
dza osobista, z wiedzą twą osobistą pokrewna i najłacniej z nią 
połączyć się dająca, zowie się Wszechwiedzą. Zjednocz się, 
mówię, z Bogiem, a pozyskasz empiryczną, spekulacyjną, tran- 
scententalną i filozoficzną, lub wszechstronną Prawdę! A wie
dza twoja stanie się ziemskim Wiedzy Bożej wyrazem. To 
jedynie prawdziwa Wiedza bezwzględna, lub absolutna, o którą 
kusić się nam trzeba. Nie ślepowiarstwo tedy w Katechizm 
dany, ale Mesyanizm ciągle świeży stanowi Ludzkości prze
znaczenie, a jest rzetelnem Ducha świętego tchnieniem. 
Pada wszech Panteizm ; pada również i wszech Scholastyka; 
a samodzielności istnego, na Bogu osobistym opartego badania 
otwiera się wrota na oścież. Znanie ludzkie równa się, pomi
mo swej cząstkowości i ułomności, Znaniu Bożemu. — Oto 
wypadek szósty, nad który trudno znaleść coś wyższego, coś 
podnioślejszego.

Twierdzono że Boga i tamtego świata, albo też, że jądra 
i istoty rzeczy poznać niepodobna; że to przechodzi rozum 
i umysł ludzki, łranscendit intellectum et rationem hominis. 
Transcendentalność tutaj tyle, co niedostępność. Miano słu
szność, ponieważ Boga i tamten świat, a z niemi rzeczy istotę 
przeniesiono gdzieś w strzenie urojenia, które są, zaprawdę, 
dla Wiedzy ludzkiej niedostępne. Bóg, tamten świat i rzeczy 
powiacają tutaj z dalekiej podróży po Utopii nieznanej na 
łono Wszechistnienia i w pierś człowieczą, gdzie ich mieszka
nie i stolica. A Teo- i Ktyzeozofia nasza okazuje, że Boga, 
tamten świat i rzeczy istotę, acz przechodzą rozum i umysł 
nasz, poznać można danym nam ku temu mysłem, tudzież, że 
poznania to ze wszystkich najłacniejsze. Oto wypadek siódmy, 
również niepospolity.

Dzisiejszy i starożytny czas, na śmiecie tym oparty, a Fi
zykę lub Metafizykę niosący; — tudzież średniowieczny Czas, 
dzieiżący silnie za swój tamten świat i ofiaruje najdziwotwor-
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niej sza Mistykę; słowem, Umiejętność i Wiara rozdarły pomię
dzy siebie Przeświadczenie Ludzkości i walczyły z sobą na 
zabój, jako się to w Numenologii okazało. Tutaj zaś świat 
tamten i świat ten, a z nimi Umiejętność i Wiara, jak tego 
cała b ilozofia nasza dowodem, kojarzą i przenikają się wza
jem, tworzą jednę i tę sarnę Religią, od Boga w nas tchnioną 
i oddechem niebiańskim jaźni naszej będącą, a różnią się od 
siebie li względnie, t, j. jaką Religia od Kościoła i Religia od 
Boga nam dana, które w końcu końców zgadzają się z sobą. 
Odtąd nie powinno już pomiędzy niemi być boju! Staje się 
tedy to tutaj, o co kuszono się po wszystkie czasy daremnie. 
Umiejętność z W iarą wreszcie pogodzona! Przeświadczenie sta
rożytnych, średniowiecznych i nowych czasów przychodzi tu do 
zgody. Ludzkość więc cala wymawia tu wszechczasowe, wszech
stronne i pełne swe słowo, które okazuje się Słowu Bożemu 
równe, jest odrodzeniem się i zbawieniem świata, a daje no- 
wej Erze chrześcianskiej i naukowej początek. — Oto wypa
dek ósmy, nieskończenie wielki i dobroczynny.

Chrześciaństwo, którego duch, od Teologii i Scholastyki 
średniowiecznej spaczony, długo roił poetycznie i po arabsku, 
jak w tysiąc nocy i jedna, o zagwiazdowem niebie, pełnem 
niewypowiedzianego, lecz nieznanego zbawienia; o piekle i jego 
smole gorącej; o Aniołkach, między niebem a ziemią fruwa
jących i o czartach, harcujących po świecie, o najfantasty
czniejszych cudach, dziwach i czarach; — którego duch ma
rzył tak ślicznie, lecz w końcu uznał chłopięce swe umidła 
za niedorzeczność, a niemając się za co chwycić, ze strony 
jednej zobojętniał dla Wiary, z drugiej zaś zaciął się w mar
twej nauce kościelnej, stężał, skamieniał i obumarł: — Chrze
ściaństwo, mówię, rozbudza się tutaj do odświeżonego i sobie 
właściwego, a piękniejszego, niż kiedykolwiek dotąd, wyczynku 
i żywota. Prawda jego wyświęca się filozoficznie, jako Pra
wda prawd, od wieków objawiona, dziś dopiero należycie zro
zumiana. Chrystus powraca z niebios urojonych na ziemię 
i w pierś ludzką, zmartwychwstaje w pełni wiekuistego ży-
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wota swego, a otrzymuje Filozofów za swych Apostołów. I za
siada na przygotowanych dla siebie do Umiejętności mistrzow
skiej ołtarzach. A bić mu czołem będą, niejedynie Rzesze 
ślepowiereze, ale pospołu z niemi gwiazdy Ludzkości, Jeniusze 
i Mędrcy. Bóg osobisty porzuca skrytkę zaistnienną, kędy go 
przeniósł um chłopiąt, a ,  jako Isto ta W szechświata i Ludzi, 
będzie odtąd w nas i z nami. Oto wypadek dziewiąty.

Tak Teologia, jak  Kosmopeja tryum fują tutaj nad jedno
stronnością w łasną, a zdobywają wreszcie w Iilozofii grunt, na 
którym  stoją. Przemienienie Pańskie wszechumiejętności i nauk 
dokonane. E tyka utwierdzona. Duch święty unasza się po 
nad wielkim i szerokim Wiedzy ludzkiej światem Bożym i prze
staje być ciasnej Dogmatyki kościelnej jeńcem. Rospoczvna 
się Mesyanizm. Ostateczny cel Człowieczeństwa zbliżony. Sło
wem, gdzie pojrzysz, postęp wszechstrony i olbizymi!

Sama Teologia, która z początku zżymać się będzie na 
takowe rzeczy ukartowanie, poznawszy się wreszcie na niem 
imie za naukę naszę i najdzie w niej ocalenie swoje. To dla 
niej jedyny korab’ Noego. Niepotrzebowała go ona niegdyś. 
Ale inne nastąpiły czasy. Podstarzał się świat i nienajduje 
więcej upodobania w bajeczności. P raw dy! Prawdy nam trzeba. 
To głos Ludzkości całej. Teologia tedy przejśdź musi także, 
jak  wszystko, przez swoje Przemienienie Pańskie. Dosyć dla 
niej, postawić się na wysokościach bieżącego czasu, wyrzec się 
przestarzałych pojęć i udać się drogą postępową; dość prze- 
jąć się umiejętnością mistrzowską tu  daną i za jej pomocą, 
zrozumieć lepiej naukę Zbawiciela. Jako w imię Transcen- 
dentalności bajecznej panowała średniowiecznemu Rycerstwu; 
tak  w imię Transcendentalności is tn e j, na Bibliii i 1' ilozofii 
jednako ugruntowanej, panować może Przemysłowcom i K u
pcom, tym Panom dzisiejszego świata, ciemnym i głupim, bo 
nieznającym nic przedniejszego nad Fizykę, Chemią i M ate
matykę. Niech przejmie się jeniuszem starych Ojców Kościoła, 
którzy umieli zwalczać Filozofów pogańskich tak  szczęśliwie,
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a  sama uczyni dzisiaj to samo, co oni; pójdzie w górę, wzro
śnie w znaczenie i znowu przywodzić będzie Ludzkości.

Lecz dosyć! Podobnych wypadków jest jeszcze wiele. 
Pozostawia się już je samemu Czytelnikowi. Czy od kilku 
tysięcy lat Filozofia jaka niosła kiedy plon tak bogaty?

*

Wypadków takich dać nie mogła Filozofia starożytna. 
Ona ma Jończyków i Eleatów, lub Rozumowców i Umysh.w- 
ców, jak dzisiejsza, ale nie wybieża wcale za obręb tego 
świata, a tamtego świata nie zna. — Wypadków takich dać 
niemogła także Filozofia średniowieczna. Ona ma świat tam
ten i trzyma się go wyłącznie, lecz niewie o tern, że to 
mrzonka. Świata zaś tego nie zna i znać nie chce. A sama 
jest tylko Scholastyką, lub Służebnicą Teologii. Sadzi się, nie 
na Samodzielności badania, ale na Powadze, która, acz święta 
i czcigodna, wisi jej u szyi, wisi jej jak kamień młyński, 
i niedopuszcza jej swobodnego ruchu. — Wypadków takich 
niemogła dać również Filozofia nowożytna. Ona uznała tam
ten świat za bajkę, a jej Absoluty, jako idea bezwzględna, jej 
duch i umysł bezwzględny, są li z tego świata. Skądże się 
tu wzięły wypadki tak nadzwyczajne i tak wszystko przeista
czające? Oto z odkrycia jednej tylko Prawdy nieomylnej, 
którą w końcu wszyscy uznać będą musieli, że świat tamten 
świata tego istota i iścizna, a ten tamtego wyjawienie.

Teologii nie burzę, ale niosę jej tamten świat istny, a sta
wiam go na miejscu urojonego, z którego szydzą już zgoła 
szkolne pacholęta; — niesą jej także świat ten, z tamtym 
światem nierozłącznie związany i szatą jego będący, a skiero
wywani ją na drogę lepszego zrozumienia nauki Zbawiciela. 
N auk, odnoszących się do tego św iata, także nie burzę, ale 
daję im tameczne jądro rzeczy, które uroniły, żadnego kie
runku Umiejętności, żadnej barwy ducha ludzkiego nie burzę. 
I owszem, uznaję je za konieczne, jako jednostronne Prawdy



odsłony, a widzę w nich różne ogniwa numenologicznego łańcu
cha. Żadnego Systemu, żadnego Przybytku naukowego nie- 
burzę. Każdy z nich wchodzi do Panteonu tego. Każdy jest 
mi ważny i potrzebny, jako jeden z ołtarzy i jeden szczebel 
do nieba. Jako Chrystus, tak i Panteon ten nie rozwala Świą- 
tnic starych, lecz buduje Kościół nowy, rozleglejszy, wszech
stronniejszy i godniejszy Boga. Nie przez dumę osobistą, ale 
pizez ogląd na ISaród, który pragnąłbym podnieść z wewnątrz 
i uświetnić na zewnątrz, tudzież przez ogląd na umiejętność, 
czyniącą u mnie tak jawne i ogromne postępy, sądzę iż bez 
gizechu zarozumiałości zawołać mogę za Horacym: Exegi mo~ 
numentum aere perennius.
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